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Information.

TOLEKA AB är ett familjeföretag som startades 1985, då med buntband som första produkt. 
Ganska snabbt tog vi även in testsladdar och mättillbehör, som under många år var våran 
största produktgrupp. Efterfrågan av varningsljus och sirener på den svenska marknaden 
ökade efter ett par år och vi tog då även in detta i vårt sortiment. Därefter så har flera olika  
produktgrupper tagit plats i vårt sortiment och nu senast Ex-klassade hand- och hjälmlampor.

Några av våra främsta mål är att ha ett brett produktsortiment, vara flexibla, vara lyhörda för 
marknadens behov samt att alltid ge kunden den bästa möjliga service. Hos oss ska ni som 
kund kunna hitta ”vanliga” men också mer ”udda” produkter som lagervaror. 

Innehåll i denna broschyr: 

TOLEKA AB har ett brett utbud av Ex-klassade produkter, från varningsljus och sirener, LED-
belysning, bärbar belysning, larmknappar till hand- och hjälmlampor. Samtliga produkter är 
tillverkade enligt ATEX och IECEx. 
Med denna produktguide på ex-klassade hand- och hjälmlampor önskar vi förenkla er vardag, 
genom att hjälpa er hitta rätt produkt för rätt tillfälle.

EX-klassning:

Explosionsfarliga områden definieras som områden där koncentration av brandfarliga vätskor, 
explosiva gaser eller damm förekommer i större eller mindre omfattning. Dessa miljöer är  
klassade i olika zoner där det finns krav på att ex-klassade produkter används.

Zon 0,1, 2   Områden där explosiv atmosfär bestående av gas, ånga eller aerosol kan   
   förekomma och klassats i zoner efter hur ofta explosiv atmosfär uppstår och  
   hur länge denna varar.

Zon 20, 21, 22  Områden där explosiv atmosfär bestående av brännbart damm kan före-  
   komma och klassats i zoner efter hur ofta explosiv atmosfär uppstår
   och hur länge denna varar.

EX-klassade produkter är tillverkade så att all teknik/mekanik är inkapslade i ett utrymme som 
är tillräckligt robust för att förhindra en inre explosion att nå utsidan. De Ex-klassade   
produkterna är också miljömässigt klassade till den grad av skyddklass som krävs, vanligtvis  
IP66 eller IP67.

Zon 0 & zon 20  Område där explosiv atmosfär förekommer ständigt, långvarigt eller ofta. 

Zon 1 & zon 21  Område där explosiv atmosfär förväntas förekomma vid normal hantering.

Zon 2 & zon 22  Område där explosiv atmosfär inte förväntas förekomma vid normal   
   hantering men, när den ändå gör det, endast har kort varaktighet.

Innehållet i denna broschyr är ett urplock ur vårt stora sortiment, saknar ni någon funktion eller 
produkt så är ni välkomna att kontakta oss på 08-574 103 50 alternativt på kontakt@toleka.se. 

Vi är flexibla och kan lösa de flesta önskemål inom rimliga gränser.
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Allmän beskrivning
TOLEKA BT-L1 är en enkel liten handlampa som är 
framtagen för explosionsfarliga områden (ex-klassade) 
i zonerna 0 och 20. Lätt och robust, lätt att bära till 
exempel i fickan och / eller fästa på en hjälm (universal 
magnetadapter  medföljer). 

Med den inbyggda neodym-magneten gör det möjligt 
att fästa handlampan på alla metallytor och andra lämp-
liga platser.

• 1 styck LED på 100 lumen. 
• Hög skyddsklassning, IP67 
• Brytare av mjuk beröringsmateria 
• Levereras med 2 stycken LR03 AAA 
• Levereras med en stark neodym-magnet för enkel    
  fästning 
• En ficklampa gjord av antistatiskt och kemiskt skyd-
dat material för att kunna stå emot hårda slag, extrema 
temperaturer och korrosion.

UTFÖRANDEN:

ART. NR.          BATTERIER             LUMEN                                    BATTERITID

BT-L1          2 stycken LR03 AAA             100 lm                                     18 timmar

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED
Ljusstyrka 100 lumen

Batterityp 2 stycken LR03 AAA 
(inkluderade)

Batteritid 18 timmar
Zoner Zon 0 / 20

Dimensioner 145 x Ø 25 mm
Vikt 60 g (inkl. batterier)

VIKTIG BASFAKTA

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

TOLEKA’s BT-L1

Hand- och Hjälmlampor
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UTFÖRANDEN:

ART. NR.          BATTERIER               LUMEN                SKYDDSKLASS  

BT-L5          4 x Alkaline R03 AAA                135 lm                  IP67

BT-L5R          Uppladdningsbara Li-ion / 3,7 V        135 lm                  IP67

LADDSTATIONER:      BESKRIVNING            SPÄNNING

BT-CL5-1          Laddstation 1 styck                  12 VDC & 100-240 VAC

BT-CL5-3          Laddstation 3 styck                   12 VDC & 100-240 VAC

BT-CL5-5          Laddstation 5 styck                  12 VDC & 100-240 VAC

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED

Funktion

Lågt batteri-varning 
(BT-L5R) 

Brinntidsindikation 
Ljussensor

Ljusstyrka 135 lumen
Skyddsklass IP67

Material Högresistant termoplast-
iskt harts

Batterityp

BT-L5: 
4 x Alkaline R03 AAA 

BT-L5R:  
Li-ion / 3,7 V (inkl.) 

4 x Alkaline R03 AAA
Batteritid 

(Med 4 x Alkaline 
R03 AAA batteri)

Hög intensitet > 4 t 
Medel intensitet > 8 t 
Låg intensitet > 30 t 

Zoner Zon 0 / 20
Dimensioner 150 x 38 x 44 mm

Vikt 145 / 125 g

VIKTIG BASFAKTA

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga 
II 1 D Ex ia IIIC T 85°C Da

Allmän beskrivning
TOLEKA’s BT-L5 handlampa är en högpresterande  
professionell säkerhetslampa med högintensiva LED 
för zonerna 0 och 20. Utrustad med en ljussensor för 
att lätt kunna använda full effekt eller ljussensorens  
anpassning till omgivningen och därmed förlänga 
längsta möjliga brinntid. BT-L5 har ett flexibelt använd-
ningsområde med flera tillbehör.

• 1 styck LED på 135 lumen. 
• Hög skyddsklassning, IP67. 
• Brytare av mjuk beröringsmaterial, fler funktionsknapp 
  (full effekt eller ljussensor samt av/på). 
• Handlampan är tillverkad i antistatiskt material. 
• Linsskydd i fluorescerande material som lyser i  
  mörker, för att lätt kunna se lampan. 
• Låg batterinivå-indikator, BT-L5 blinkar för att indikera 
  antal timmar kvar på batteriet. 
• BT-L5 levereras med en hjälmadapter. 
• Unikt hölster med 360° ställbarhet finns som tillbehör. 
• En ficklampa gjord av högt antistatiskt motstånds- 
  termoplastiskt harts för att stå emot hårda slag,  
  extrema temperaturer och korrosion. 
• Laddstation med 1, 3 eller 5 handlampor finns som  
  tillbehör.

TOLEKA’s BT-L5

Hand- och Hjälmlampor
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s BT-IL3 handlampa med högintensiva LED 
och en nödljusfunktion i laddningsläge, för zonerna 1 
och 21. Utrustad med en ljussensor för att lätt kunna 
anpassa ljuset till omgivningen och därmed förlänga 
längsta möjliga brinntid. BT-IL3 har ett flexibelt använd-
ningsområde med flera tillbehör. 

Nödljusfunktion vid laddning som innebär att hand- 
lampan tänds vid strömbortfall till laddaren.

• 1 styck LED på 135 lumen. 
• Hög skyddsklassning, IP67 
• Brytare av mjuk beröringsmaterial, fler funktionsknapp 
  (full effekt eller ljussensor samt av/på). 
• Välj mellan BT-IL3R med laddbara lithium batterier 
  eller BT-IL3 med vanliga batterier. 
• Linsskydd i fluorescerande material som lyser i  
  mörker, för att lätt kunna se lampan. 
• Unikt hölster med 360° ställbarhet finns som tillbehör. 
• En ficklampa gjord av högt antistatiskt motstånds- 
  termoplastiskt harts för att stå emot hårda slag,  
  extrema temperaturer och korrosion. 
• Laddstation med 1, 3 eller 5 handlampor finns som  
  tillbehör.

UTFÖRANDEN:

ART. NR.          BATTERIER               LUMEN                SKYDDSKLASS  

BT-IL3          4 x Alkaline R03 AAA                135 lm                  IP67

BT-IL3R          Uppladdningsbara Li-ion / 3,7 V        135 lm                  IP67

LADDSTATIONER:      BESKRIVNING            SPÄNNING

BT-CL5-1          Laddstation 1 styck                  12 VDC & 100-240 VAC

BT-CL5-3          Laddstation 3 styck                   12 VDC & 100-240 VAC

BT-CL5-5          Laddstation 5 styck                  12 VDC & 100-240 VAC

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED

Funktion

”Auto security”  
Brinntidsindikation 

Ljussensor 
Lågt batteri-varning  

(BT-IL3R)
Ljusstyrka 135 lumen

Skyddsklass IP67

Material Högresistant termoplast-
iskt harts

Batterityp

BT-IL3: 
Li-ion / 3,7 V (inkl.)  

4 x Alkaline R03 AAA 
BT-IL3R: 

4 x Alkaline R03 AAA
Batteritid 

(Med 4 x Alkaline 
R03 AAA batteri)

Hög intensitet > 4 t 
Låg intensitet > 30 t 

Batteritid 
(Li-ion / 3,7 V)

Hög intensitet > 4 t 
Medel intensitet > 8 t 

Zoner Zon 1 / 21
Dimensioner 150 x 38 x 44 mm

Vikt 145 / 125 g

VIKTIG BASFAKTA

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

II 2 G Ex ia IIC T4 Gb 
II 2 D Ex ia IIIC T85 °C Db

TOLEKA’s BT-IL3

Hand- och Hjälmlampor
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s BT-L3000 handlampa är en högpresterande 
professionell säkerhetslampa som kombinerar hög-
intensiva LED, en revolutionerande optik, en stor digital 
display och en elegant design, inbyggd klipps för att 
enkelt fästa på bälte eller ficka. För zonerna 0 och 20.

• 2 stycken LED på 135 lumen var, med dubbeloptisk 
  lins för olika ljusstrålar. 
• Stegsbelysning, se vart du går samtidigt som du lyser 
  dit du vill. 
• Ett fokuserat ljus med ”Booster”-funktion för att belysa 
  långa avstånd med större och riktad ljusstråle. 
• Tvåknappsbrytare av mjuk beröringsmaterial,   
  ergonomiskt och överdimensionerat för att garantera  
  lätt tryckning. 
• 3 olika ljusstyrkor för att alltid kunna välja kvarvarande 
  brinntid och lämplig ljusstyrka. 
• Indikering av batterinivå i timmar och minuter med  
  hjälp av en digital display. 
• 3 olika vinklingslägen 0°, 45° eller 90°. 
• En ficklampa gjord av högt antistatiskt motstånds- 
  termoplastiskt harts för att stå emot hårda slag,  
  extrema temperaturer och korrosion. 
• Laddstation med 1, 3 eller 5 handlampor finns som  
  tillbehör. 
• Modulärt uppbyggd med beställningsbara reservdelar.

UTFÖRANDEN:

ART. NR.          BATTERIER        LUMEN                           SKYDDSKLASS  

BT-L3000          Lithium 3,7 V                200 lm                             IP67

BT-L3000Power          Lithium 3,7 V             300 lm                             IP67

LADDSTATIONER:                 BESKRIVNING   OLIKA SPÄNNINGSALTERNATIV

BT-C1000/*                     Laddstation 1 styck         12 VDC / 12-24 VDC / 100-240 VAC

BT-C3000/*                     Laddstation 3 styck          12-24 VDC / 100-240 VAC

BT-C5000/*                     Laddstation 5 styck         24 VDC / 100-240 VAC 
* = Välj spänning

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED

Ljusstyrka

BT-L3000: 2 LED med 
135 lumen Totalt 200 

lumen. 10.000 candela
BT-L3000Power: 3 LED 

med 135 lumen Totalt 300 
lumen. 15.000 candela

Skyddsklass IP67

Material Högresistant termoplast-
iskt harts

Batterityp Lithium 3,7 V

Batteritid
Hög intensitet > 4 tim 

Medel intensitet > 6 tim
Låg intenstitet > 8 tim

Räckvidd 200 meter
Justerbarhet 0° / 45° / 90°

Zoner Zon 0 / 20
Dimensioner 225 x Ø 70 mm

Vikt 500 g

VIKTIG BASFAKTA

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

II 1GD Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T85 °C Da

TOLEKA’s BT-L3000

Hand- och Hjälmlampor
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s BT-IL300 handlampa är en högpresterande 
professionell säkerhetslampa med nödljusfunktion i 
laddningsläge. Med högintensiva LED, inställbar ljus-
bild, en stor digital display och en magnet som tillbehör 
för tillfällig fästanordning. För zonerna 1 och 21.

Nödljusfunktion vid laddning som innebär att hand- 
lampan tänds vid strömbortfall till laddaren.

• 2 stycken LED på 135 lumen var, med dubbeloptisk  
  lins för olika ljusstrålar. 
• Stegsbelysning, se vart du går samtidigt som du lyser 
  dit du vill.  
• Bältesklipps är inkluderad och kan även användas på  
  jacka eller liknande. 
• Ett fokuserat ljus med ”Booster”-funktion för att belysa 
  långa avstånd med större och riktad ljusstråle. 
• Tvåknappsbrytare av mjuk beröringsmaterial,   
  ergonomiskt och överdimensionerat för att garantera  
  lätt tryckning. 
• 3 olika ljusstyrkor för att alltid kunna välja kvarvarande 
  brinntid och lämplig ljusstyrka. 
• Indikering av batterinivå i timmar och minuter med  
  hjälp av en digital display. 
• 3 olika vinklingslägen 0°, 45° eller 90°.  
• En ficklampa gjord av högt antistatiskt motstånds- 
  termoplastiskt harts för att stå emot hårda slag,  
  extrema temperaturer och korrosion. 
• Laddstation med 1, 3 eller 5 handlampor finns som  
  tillbehör. 
• Modulärt uppbyggd med beställningsbara reservdelar.

UTFÖRANDEN:

ART. NR.          BATTERIER        LUMEN                           SKYDDSKLASS  

BT-IL300          Lithium 3,7 V                200 lm                             IP67

LADDSTATIONER:                 BESKRIVNING   OLIKA SPÄNNINGSALTERNATIV

BT-C1000/*                     Laddstation 1 styck         12 VDC / 12-24 VDC / 100-240 VAC

BT-C3000/*                     Laddstation 3 styck          12-24 VDC / 100-240 VAC

BT-C5000/*                     Laddstation 5 styck         24 VDC / 100-240 VAC 
* = Välj spänning

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED

Ljusstyrka
2 LED med 135 lumen 

Totalt 200 lumen.  
10.000 candela

Skyddsklass IP67

Material Högresistant termo- 
plastiskt harts

Batterityp Lithium 3,7 V

Batteritid
Hög intensitet > 4 tim 

Medel intensitet > 6 tim
Låg intenstitet > 8 tim

Räckvidd 200 meter
Justerbarhet 0° / 45° / 90°

Zoner Zon 1 / 21
Dimensioner 225 x Ø 70 mm

Vikt 500 g

VIKTIG BASFAKTA

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

II 2G Ex ia IIC T4 Gb 
II 2D Ex ia IIIC T85 ºC Db

TOLEKA’s BT-IL300

Hand- och Hjälmlampor
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s BT-L10 är en kraftfull hjälmlampa speciellt 
utformad för brandbekämningshjälmar, med ett rött 
positionsljus på sidan. För zonerna 0 och 20.

• Högintensiv vit LED för belysning.  
• Högintensiv röd LED som blinkar för att markera  
  positionen.  
• Uppladdningsbara lätta Lithium 3,7 V batteri.  
• Indikering av ljusets varaktighet och batterinivå.  
• Låg batterilarm.  
• Tillverkad av termoplastiskt harts med hög   
  resistans mot stötar, extrema temperaturer, vätskor 
  och frätande ämnen.

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED

Ljusstyrka 135 lumen
Stegsbelysning: 27 lm

Batterityp Uppladdningsbara Li-ion

Funktion Låg batterilarm 15  
minuter innan tomt

Batteritid 3 timmar
Batterisparlägen: 6 tim

Zoner Zon 0 / 20
Dimensioner 156 x 56 x 48 mm

Vikt 180 g

VIKTIG BASFAKTA

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

II 1 GD Ex ia IIC T4  
Ex iaD 20 IP65 T85ºC 

II 2 GD Ex ia IIC T4 
Ex iaD 21 IP65 T85ºC

UTFÖRANDEN:

ART. NR.                  BATTERIER                            LUMEN     

BT-L10                  Uppladdningsbara Li-ion        135 lm (Röd 27 lm)

TOLEKA’s BT-L10

Hand- och Hjälmlampor
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s BT-L50 är en kraftfull hjälmlampa utformad 
för professionell användning och framtagen för   
explosionsfarliga områden (ex-klassade) i zonerna 0 
och 20, till exempel gruv-, tunnel- och civila arbeten, 
underhåll av industriella anläggningar, nöd- och rädd-
ningsarbeten. Inbyggd klipps för att enkelt fästa på 
bälte eller ficka.

1 tryck: Strålkastare, 12 timmar 
2 tryck: Strålkastare och stegbelysning, 12 timmar 
Tryck 2 sek: Booster-funktion, 6 timmar 
Tryck 5 sek: Nödljus, 48 timmar

• Indikering av batterinivå i timmar och minuter med  
  hjälp av en digital display på matningskälla. 
• Laddstation för 1, 3, 5, 10, 40 eller 80 stycken hand 
  lampor finns som tillbehör. 
• Stegsbelysning, se vart du går samtidigt som du lyser 
  dit du vill. 
• 3 stycken LED med 135 lumen.

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED

Ljusstyrka 135 lumen
Stegsbelysning: 27 lm

Batterityp IP67

Funktion Display med drifttid av 
batteri

Batteritid
Strålkaste > 12 t 

Strålkastare & Steg > 12 t 
Booster-funktion > 6 t 

Nödljus > 48 t
Räckvidd 245 meter

Zoner Zon 0 / 20

Dimensioner
Huvuddel: 69 x Ø 71 mm 
Matningskälla: 408 x 41 

x 42 mm

Vikt Huvuddel: 150 g  
Matningskälla: 450 g

VIKTIG BASFAKTA

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

UTFÖRANDEN:

ART. NR.          BATTERIER        LUMEN                               LJUSSTYRKA 

BT-L50          Uppladdningsbara Li-ion         3 st LED med 135 lm          15.000 candela

LADDSTATIONER:              BESKRIVNING

BT-C1000/*                  Laddstation 1 styck

BT-C3000/*                   Laddstation 3 styck

BT-CL-50-5                   Laddstation 5 styck

BT-CL-50-10                   Laddstation 10 styck

BT-CL-50-40                   Laddstation 40 styck

BT-CL-50-80                   Laddstation 80 styck 

TOLEKA’s BT-L50

Hand- och Hjälmlampor
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s BT-AWL är utformad för professionell   
användning med bra hjälmbelysning vid till exempel 
gruv-, tunnel- och civila arbeten, underhåll av   
industriella anläggningar, nöd- och räddningsarbeten.

Ljusstrålens intensitet och riktning styrs   
automatiskt med hjälp av en ljussensor. Det minskar 
optisk skada bland användarna och sparar batteritid. 
Se förklarande bild nedan.

• 1 styck LED på 135 lumen, och stegbelysning 35 lm 
• Hög skyddsklassning, IP67 
• Utrustad med en ljussensor för att lätt kunna anpassa  
  ljuset till omgivningen och därmed förlänga längsta  
  möjliga brinntid. 
• En ficklampa gjord av högt antistatiskt motstånds- 
  termoplastiskt harts för att stå emot hårda slag,  
  extrema temperaturer och korrosion. 

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED

Ljusstyrka 135 lumen
Stegsbelysning: 35 lm

Batterityp Uppladdningsbara Li-ion

Batteritid 12 timmar
Batterisparlägen: 17 tim

Zoner Zon 0 / 20
Dimensioner 100 x 60 x 67 mm

Vikt 185 g

VIKTIG BASFAKTA

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

II 1G Ex ib IIC T4 Ga 
II 1D Ex ib IIIC T85 ºC Da

UTFÖRANDEN:

ART. NR.              BATTERIER     LUMEN     

BT-AWL                   Uppladdningsbara Li-ion     135 lm

LADDSTATIONER:      BESKRIVNING

BT-MOWL-1            Laddstation 1 styck

BT-MOWL-5           Laddstation 5 styck

BT-MOWL-50           Laddstation 50 styck

BT-MOWL-100           Laddstation 100 styck

TOLEKA’s BT-AWL

Hand- och Hjälmlampor
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TOLEKA’s BT-SICS Positionering- och säkerhetssystem
Huvudfunktionen i det trådlösta positionering- och säkerhetssystemet  
BT-SICS är att ha en säker övervakning i realtid på annars svåråtkom-
liga platser, till exempel i gruvor.

Gruvarbetarnas position kan identifieras och spåras när som helst. För 
att möjliggöra kommunikation mellan lamporna och kontrollrummet är 
det nödvändigt att ha ett nätverk under jord. För att lägga detta nätverk 
placeras routrar över hela det övervakade området för att definiera de 
olika platserna. Dessutom tillåter systemet att skicka och ta emot var-
ningar och nödmeddelanden från användare till kontrollrum  eller till en 
medarbetare.

TOLEKA’s BT-L50 (se sida 9) eller TOLEKA’s BT-AWL (se sidan 10) kan 
utrustas som kommunikationsenheter och fungerar liksom nödlarms-
sändare och mottagare. Dessutom kontrollerar BT-SICS all data som är 
relaterad till funktionaliteten hos lampan, vilket informeras direkt om något 
ej skulle fungerar korrekt.

Dessutom kan övriga larmgivare integreras med systemet, till exempel 
gasindikering, temperaturindikering etc.
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TOLEKA’s Positionering- och säkerhetssystem BT-SICS

• Tydlig position, identifiering och registrering av personal inom området, t.ex. gruvor, tunnlar och 
så vidare i realtid.

• Enorm ökning av säkerhet, genom att alltid veta platsen, antalet och identiteten hos berörd per-
sonal vid eventuell olyckshändelse.

• Alla lampor skickar och tar emot information kontinuerligt från närmaste router. Denna informa-
tion bestämmer lampans positionering och övervakas. Enheten som används för att samla in 
data kan vara TOLEKA’s BT-L50 (se sida 9) eller TOLEKA’s BT-AWL (se sidan 10). 

• Lampstatus rapporteras till systemet: Lampnummer, på laddning, ej på ladding, laddningstid, 
batterispänning, temperatur, nummer vid laddningscyklerna. 

• Tillgång till all information via internet eller intranät. 
• Visuella och akustiska larm i kontrollrummet för att varna om, till exempel: Indikering om lågt 

batteri, system- eller kommunikationsfel, nödsituationer eller till exempel ”Död man”-larm vid 
brist av rörelse hos en användare.

• Analog och digital signalkontroll och övervakning av sensorer (tryck, flöde, säkerhetsanord-
ningar för maskiner, gaser, temperatur, fuktighet och mera), ställdon (ventiler, reläer, sirener, 
ljus), justering till autonom utrustning: trådlös överföring + batteri.

• Kommando över motorer, elektrisk utrustning, knappaneler och reläer. Lokal eller fjärrkontroll.
• Hantering av säkerhetsanordningar, transportörer, fläktar etc.
• Placering av utrustning i realtid. Användbar för inventering.


