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Etterlysende materialer 
Produktdatablad 

Etterlysende markeringsskilt 
med integrert ladelys 
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Generelt om etterlysende materialer 
Prolink® er produsent av etterlysende markeringsskilt som opprettholder krav til ledesystemer iht. NS 3926. I henhold 
til TEK17 /NS 3926 stilles det krav til at etterlysende skilt skal holde minimum 10 mcd/m² etter 60 minutter ved bortfall 
av lokalets belysning. Den etterlysende kvaliteten Prolink® Hybrid Systems bruker i sine produkter er testet etter 
DIN67510 og har følgende egenskaper: 

Pro 50 - 60,3mcd/m² etter 60 minutter 

Utforming 
Høytrykkslaminerte plastskilt hvor piktogrammet ligger beskyttet mot skader og riper. Enkelt å vedlikeholde. Leveres i 

størrelse 150X300mm. 

De etterlysende skiltene leveres ferdig montert i en tredelt akrylkonstruksjon med integrert lyssprednings-mønster for 
å ivareta jevn oppladning av piktogrammets overflate. Skiltenes piktogrammer og farger er utformet iht. NS 3926 som 
refererer til ISO 3864 og ISO 7010. 

FDV & vedlikehold 
Det bør kontrolleres årlig at installasjonen er i samsvar med prosjektert løsning. Hvert 3. år skal det av et 
Veritas-godkjent selskap foretas på stedet en kontroll av den etterlysende kvaliteten, jfr. NS 3926, 11.2.1.  
Prolink® besitter de nødvendige sertifikater og utstyr for slike kontroller. 

Rengjøring av etterlysende produkter utføres samtidig med og på samme måte som rengjøring av øvrige flater. Våre 
skilt tåler de aller fleste typer vaskemidler, og rengjøring gir ingen reduksjon av den etterlysende kvaliteten. Skiltet 
tørkes av med en fuktig klut. 

Helse, miljø og sikkerhet 
På grunnlag av eksisterende data representerer ikke Prolink® Hybrid Systems sine produkter fare for personers helse 
eller ytre miljø. Produktet er brannstabilisert, og ut gjør ingen brannfare.  

Ved avfallshåndtering skal produktene deponeres i henhold til lokale forskrifter, fortrinnsvis i plast til 
energigjenvinning. 
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Utladingsgraf for det etterlysende materialet 
Målingene i grafen er kun basert på opplading med integrert lyskilde, eksterne faktorer som innfall av 
dagslys eller annen kunstig belysning er ikke hensyntatt. 

 
 
 
 
 
 

Eksponering 
Luminens etter Levetid 

10 mcd/m2 10 min 30 min 60 min 90 min 120 min 

15 min 26 mcd/m2 13 mcd/m2 42 min 

30 min 50 mcd/m2 26 mcd/m2 15 mcd/m2 10 mcd/m2 97 min 

60 min 74 mcd/m2 38 mcd/m2 21 mcd/m2 14 mcd/m2 10 mcd/m2 133 min 
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