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EN54-23, EN STANDARD FÖR BLIXTLJUS I EU

Alla blixtljus som har som syfte att varna för brand måste vara 
godkända enligt EU-standarden EN54-23.

EU (Europeean comittee CEN) har tagit fram en 
standard som började gälla, och blev ett krav, från 
och med 31 december 2013. Tidigare existerade 
ingen EU-standard för blixtljus. Missförstånd 
och förvirring gällande blixtljusens kapacitet var 
därmed ett vanligt problem.

VEM BERÖRS AV STANDARDEN?

Den europeiska standarden EN54-23 påverkar 
användandet av blixtljus i brandlarmssystem. 
Standarden berör alla som säljer och köper blixtljus 
på en marknad inom EU. Efter den 31 december 
2013 får inga blixtljus som inte är godkända enligt 
standarden installeras i brandlarmsystem.

SYFTE

Syftet med EN54-23 är att standardisera kraven, 
testmetoder och prestanda för blixtljus. Det för att 
säkerställa ljusflödet/ljusstyrkan. Vilket idag mäts 
på ett enhetligt sätt i hela Europa. 

KRAV FÖR EN54-23: 

 Minst 0,4 lux eller lm/m2 i hela utrymmet. 

 Täckningsområdet måste anges på produkten   
 eller i tillhörande dokumentation. 

 Blixtfrekvens mellan 0,5 Hz - 2 Hz. 

 Installation efter 31 december 2013.

TRE KATEGORIER AV BLIXTLJUS

Blixtljusen delas, enligt EN54-23, upp i tre olika 
kategorier: takmonterade, väggmonterade och en 
öppen kategori. Vägg- och takmonterade blixtljus 
har en installationshöjd och täckningsvolym som är 
definierad utifrån respektive standard. Den öppna 
kategorin tillåter tillverkarna att själva specificera 
täckningsvolymen. Minimum- ljusstyrkan på 0,4 lux 
är ett krav för samtliga tre kategorier.

      Väggmonterade (Wall category)
Täckningsförmågan för en väggmonterad enhet presenteras enligt följande 
w-x-y. W står för vägg (wall), x står för den maximala monteringshöjden och y 
är bredden av täckningsytan. Den minsta tillåtna höjden för väggmonterade 
enheter är 2,4 m.

      Takmonterat (Ceiling category)
Täckningssförmågan för en takmonterad enhet presenteras enligt följande: c-x-y.  
C står för tak (ceiling), x står för den maximala monteringshöjden och y är 
diametern i meter för den cylindriska täckningsvolymen. Den minsta tillåtna 
höjden för takmonterade enheter är antingen 3 m, 6 m eller 9 m.
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      Öppen klass (Open class)
Den öppna klassen, tillåter tillverkaren att själv specificera täckningsområdet. 
Minimumkravet på en ljusstyrka om minst 0.4 lux i hela täckningsområdet gäller 
även i den öppna klassen.
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EXTERNA FAKTORER

Olika typer av externa faktorer kan påverka effekten 
av ljusstyrkan på ett blixtljus. Det kan handla om 
ljusnivåer eller olika typer av miljöer. Följande 
aspekter är viktiga att ta hänsyn till:

    Omgivningsljus
Hänsyn bör tas till de ljuskällor som finns i området.
Både konstgjort ljus och naturligt ljus. Även dagens 
tidpunkt ha stor påverkan.

    Reflekterande ytor
Matta- respektive blanka ytor kan påverka ljus-
styrkan. Hänsyn till ytor på golv, väggar och tak är 
därför viktigt.

    Fri sikt
Är det fri sikt till blixtljuset eller täcks det av något, 
indirekt eller direkt sikt. 
 
    Färgade skyddsglasögon
Färgade glasögon kan påverka sikten av ett blixtljus. 
Om blixtljuset ska användas i ett område där 
skyddsglasögon används ofta eller alltid, är det 
viktigt att ta med det i beräkningen. 
 
    Miljön
Det finns speciellt anpassade blixtljus för användning 
utomhus och inomhus.

VÄGG- ELLER TAKMONTERADE BLIXTLJUS

Väggmonterade blixtljus är ett väldigt bra val för 
många olika applikationer. Exepelvis vid mycket 
omgivningsljus. 

Takmonterade blixtljus är lätta att installera och 
effektiva i stora öppna utrymmen. Då takmonterade 
blixtljus är mer sannolika att påverkas av omgivnings- 
ljus, är de bra komplement till väggmonterade 
enheter. 
 

När det gäller blixtljus som tillhör den öppna
kategorien är det viktigt att tillverkarens 
rekommendationer följs. Viktigt är även att den 
minsta ljusstyrkan om 0,4 lux uppfylls i hela 
utrymmet. 

PLACERING

Blixtljus ska i första hand placeras med direkt sikt, 
så att det är synligt för alla personer i byggnaden.
Om direkt sikt inte är möjligt, är det viktigt att 
ta hänsyn till hur mycket ljus som reflekteras 
på omgivningens ytor. Reflektionerna kan i sin tur 
säkerställa den minst tillåtna ljusstyrkan 0,4 lux.

STORA ÖPPNA YTOR

För att kunna avtäcka ett större områden än det 
som är angett i en produktspecifikation, krävs 
fler enheter. Det är alltid viktigt att ta hänsyn till 
faktorerna för direkt- och indirekt sikt. 

OMGIVNINGSLJUS

Innan beslut om vilken typ eller antalet av blixtljus 
som ska användas, bör det fastställas hur mycket 
omgivningsljus området utsätts för. I uträkningen 
ska det starkaste omgivningsljuset som området  
utsätts för användas. En ljusmätare är ett utmärkt 
verktyg för att få en genomsnittlig ljusnivå för ett helt 
område. 

Att tänka på, omgivningsljuset kan enkelt minskas 
genom att exempelvis täcka fönster med gardiner 
eller använda andra matta textiler på golv och 
övriga blanka ytor i lokalen.

EN54-23, VAL AV ENHET OCH PLATS

Här följer olika faktorer att ta hänsyn till vid val av enhet och plats för 
larmdon med hänsyn till EN54-23. Standarden kräver minst 0.4 lux eller 
lm/m2 i hela utrymmet.

EN54-23, TÄCKNING & MULTIPLIKATIONSFAKTOR

Multiplikationsfaktorer bör endast användas efter noga granskning 
av tillämpningen där hänsyn har tagits till rådande omgivningsljus 
och förmågan att förlita sig på indirekt snarare än direkt sikt. Tabellen 
nedan visar faktorer beroende om blixtljus monterats på vägg eller tak.

OMGIVNINGS- 

LJUS (LUX)
TAK, 

DIREKT SIKT
TAK, 

INDIREKT SIKT
VÄGG,  

DIREKT SIKT
VÄGG, 

INDIREKT SIKT

< 100 2,8 1,3 5,2 1,8

100 till 200 2,4 1,2 4,4 1,7

 200 till 300 1,9 1,0 3,2 1,4

300 till 400 1,4 0,8 2,3 1,2*

400 till 500 1,1 0,6 1,8 1,0

500 till 600 0,9 0,5 1,3 0,9

600 till 700 0,7 0,4 1,0 0,7

700 till 800 0,5 0,3 0,7 0,6

EXEMPEL

Ett väggmonterat blixtljus med gradering/klass 
W-2.4-7.5 är tänkt att användas i ett rum på 65 m2 
där omgivningsljuset motsvarar 350 lux och sikten 
bedöms som indirekt. 

Från tabellen, multiplicera täckningsområdes värde 
(56,25 m) med faktorn 1.2*. Monteringshöjden kan 
också multipliceras med 1.2*.  

      Uträkning
(7,5*7,5)1.2 = 67,5  m2. 
Monterat på en höjd av 2.4*1.2 = 2.88 m.

      Resultatet 
Blixtljuset kan användas i önskat rum.
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VERSION 1.0

VI VI GER DIG
KUNSKAP & KOMPETENS
TILL NYA PROJEKT


