
UTFÖRANDEN:

ART. NR.               LUMEN EFFEKT          DIMENSIONER IP VIKT

BL-StarFox-GRP-201       2412 lm 21W         660 x 130 x 100mm 66 4 kg

BL-StarFox-GRP-202       5218 lm 44W         1269 x 130 x 100mm 66 6 kg

BL-StarFox-GRP-203       7707 lm 65W         1269 x 130 x 100mm 66 7 kg
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VIKTIG BASFAKTA

Spänning
220-240 VAC, 50 / 60 Hz

Övrig spänning på 
begäran

Spridningsvinkel Anpassningsbar

Livslängd (L70)
133 000 timmar

Testas för 160 000  
timmar under 2016

Skyddsklass (IP) IP66
Färgåtergivningstal 75 - 85

Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K
Arbetstemperatur -40° till 50°C

Effektfaktor >0.9
Energieffektivitet >90%

Garanti 5 år

DATABLAD BL-StarFox-GRP

Allmän beskrivning
TOLEKAs BL-StarFox-GRP är framtagen för 
extrema miljöer och är i GRP (glasfiberarmerat 
laminat bestående av glasfiber, polyester och 
gelcoat) för att verkligen passa i alla applikatio-
ner. BL-StarFox-GRP finns i olika längder och 
styrkor samt utnyttjar en unik patenterad teknik 
som sprider ljus genom en gjuten akrylstav 
som sprider ljuset genom den räfflade linsen för 
bästa prestanda, med denna teknik så kan man 
anpassa spridningsvinkeln från standard om så 
önskas.

Ljusflödet justeras så belastningen på både 
LED-driver och LED-chip är minimalt belastad 
och därmed ej genererar mer värme än absolut 
nödvändigt för kontrollerad livslängd. 

TOLEKA BL-StarFox-GRP har hög IP-klass 
(IP66) och 5 års riktig garanti utan friskrivningar. 
Monteras i tak eller annan yta, alternativt upp-
hängd via krokar.

BL-StarFox-GRP-202 och 203 har möjligheten 
för fler drivdon på begäran, då är varje LED-
enhet och drivdon separerad från den andre 
vilket innebär att armaturen inte slocknar om ett 
drivdon faller bort. 

Med utveckling och tillverkning i England så har 
man hög kvalitet med en lång livstid och garanti. 
All data är testad och godkänd i England enligt 
LM79, LM80 & TM21. Drivdonet är framtaget för 
att ha extra lång livstid i miljöer utöver det van-
liga, med enkelt utbyte efter livslängdens slut.

Denna produkt testas löpande i olika miljöer för 
att förbättra dess specifikation.

Finns även med funktion för dimning och för 3 timmars nödbelysning.


