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Information.

TOLEKA AB är ett familjeföretag som startades 1985, med hög kvalitet och service som  
policy. Vi har sedan 1985 utvecklat företaget och fokusen är endast på kvalitetsprodukter.

Några av våra främsta mål är att ha ett brett produktsortiment, vara flexibla och 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.

Vi lägger stor fokus på att ha produkter som är unika i sitt slag samt att vi dagligen tar fram 
kundanpassade lösningar inom produktgrupperna: varningsljus och sirener, katastroflarm och 
hela systemlösningar, LED-belysning, hinderljus med eller utan hela system, radioaktivering, 
detektering- och indikeringsprodukter, mätinstrument, testsladdar och mättillbehör, märknings- 
och identifieringsprodukter, kabelskydd och transportabla/temporära larmsystem.

En av våra uppskattade dagliga utmaningar är att hitta rätt produkt eller lösning åt våra kun-
der även om denna produkt inte existerar idag så gör vi vårt yttersta att tillsammans med våra 
samarbetspartners utveckla nya produkter och lösningar för den svenska marknaden.

För oss är inte endast en nöjd kund vårt mål utan en kund som anser sig ha fått den snabbaste 
och bästa servicen, en service utöver vad övriga marknaden levererar idag. Dessutom foku-
serar vi på kundens upplevelse att göra affärer med oss, det skall alltid vara enkelt och över 
förväntan.   

Vi arbetar utifrån ledorden Kunskap, Kvalitet och Kundservice. 

TOLEKA på plats:

TOLEKA’s personal befinner sig på de svenska vägarna dagligen, vi kommer gärna och besö-
ker er där ni anser att det passar er bäst. Våra demobilar är fullt utrustade med våra produkter, 
så att ni som kund kan få testa på plats eller bara skaffa er en uppfattning om produkterna.

Vi hjälper även till med behovsanalys vid specifika projekt hos er eller er kund.

Kontakta oss för att planera in ett besök eller behovsanalys
  08-574 103 54 eller kontakt@toleka.se alternativt behovsanalys@toleka.se 
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Radioaktivering:
TOLEKA AB kan leverera otroligt flexibla lösningar för just era behov.

Applikationsmöjligheterna är oändliga. Radioaktivering ger full möjlighet för att till exempel ak-
tivera sirener och varningsljus, trafiksignaler och vägbommar samt övriga system för att spärra 
av större områden vid risk för fara. 

Radioaktiveringssystemet kan styras med antingen Line-of-sight 868 MHz, som klarar lite 
enklare lösningar eller med VHF (Very High Frequency) / UHF (Ultra High Frequencies) för mer 
avancerade lösningar. Via radio kan Ni även styra överliggande system genom funktionskon-
trollsingångar, som att aktivera t.ex. varningsljus och sirener, larma i avlägsna byggnader eller 
där det är för kostsamt eller helt enkelt för svårt att dra kabel. 

Behöver ni larma men kabeldragningen är för dyr?
Vi kundanpassar lösningar med radioaktivering, kontakta oss för mer information.

Katastroflarm

Information:

Idag är det flesta katastroflarmsanordningarna tyfoner som drivs av tryckluft eller kraftfulla sto-
ra motorsirener. Dock så förändras nu kraven och man riktar mer in sig på elektroniska sofisti-
kerade system med egna självtester samt strömförsörjning vid eventuellt strömbortfall.

Signalen kan avgränsas geografiskt till just det område där faran finns. Signalen kan användas 
för att varna för akuta hotsituationer för människor i områdets närhet eller till att täcka enorma 
ytor så som städer eller liknande.

Med våra system kan man varna omgivningen med flertalet olika sirentoner, förinspelade tal-
meddelanden eller med live-tal via mikrofon direkt ut i de olika sirenmasterna. 

TOLEKA AB har levererat katastroflarm till flertalet installationer i Sverige, allt från mindre sys-
tem med katastrofsirener till stora Sevesoanläggningar. Våra system är otroligt flexibla och kan 
integreras till redan befintliga lösningar. 

Med vår kunskap och erfarenhet erbjuder vi våra kunder helhetslösningar enligt deras  
önskemål. Inget projekt är för stort eller för litet för oss då vi har ett komplett produktsortiment 
och rätt samarbetspartners.
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A151 Katastroflarmsystem - med Live-tal, förinspelade talmedde-
landen och alla tänkbara sirentoner.

TOLEKA’s A151 katastroflarmsystem är ett elektroniskt, robust, sofistikerat och flexibelt kata-
stroflarmsystem med två eller flera horn på samma sirenmast. A151 är designad för att alarme-
ra över ett stort område utomhus och är lämplig för kritiska larm såsom giftig gas, utrymning, 
inrymning, brand, katastrof, översvämning, tsunamivarning och så vidare. 

A151 är av modulär konstruktion med ett flexibelt produktpaket som låter sirenerna anpassas 
till de mest komplexa behoven oberoende av önskad kommunikation och täckningsområde.

A151-systemet drivs av sin egen strömförsörjning i 48 VDC. A151 hanterar 16 sirentoner och 
239 förinspelade meddelanden i standardutförande och byggs enkelt ut ytterligare. Genom en 
mikrofon vid sirenens styrskåp eller i en av kontrollpanelerna som placeras i ett kontrollrum, 
eller liknande kan man enkelt och snabbt tala rakt ut ur sirenerna via Live-talfunktionen.

A151-systemet kan styras av överliggande system eller aktivera/kontrollera underliggande 
system. Full möjlighet finns att aktivera sirener eller övriga system inomhus eller exempelvis 
trafiksignaler och vägbommar för att spärra av området. Möjligheterna är oslagbara med A151- 
systemet. 

Nedan är ett exempel med fiber som kommunikationslösning:

För att det skall passa kundens unika behov så finns det många kommunikationssätt att välja 
mellan, exempelvis:
- Radio (VHF/UHF eller 868 MHz)
- Wifi
- SMS 
- IP / Fiber
- RS485
- Modbus 
För ökad säkerhet kan fler än ett kommunikationssätt användas. Vi är anpassningsbara och 
lyhörda för era önskemål och även för nya kommunikationslösningar.
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TOLEKA’s A151 katastroflarmsystem byggs upp från 2 till 18 horn riktade åt samma håll  
(Directional) eller åt två håll (Omni-directional), se nedan (sett ovan ifrån):

Directional         Omni-directional 

A151-systemet finns från 2 horn till 24 horn för de mest krävande miljöerna.
Nedan visar en ljudbild hur långt två olika uppsättningar når med 70 dBA-sirenton.

 2 horn Omni-Directional          

 18 horn Directional
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Aktivering sker enkelt via överliggande system alternativt genom någon av kontrollpanelerna 
som kan placeras nära eller på en längre distans från sirenen, se nedan:
 
          AM10            CMC4          CMC8

 
   CMC16     Mobilapplikation     PC-programvara TALOS

A151 kan aktivera följande:
- Sirentoner
- Förinspelade meddelanden
- Live-tal (tala direkt ut genom hornen)
- Varningsljus
- Andra sirener (elektroniska-, motordrivna- & tryckluftsirener)
- SMS-utskick vid larm
- Underliggande system
- Massor av övriga funktioner via de inbyggda reläerna

A151 kan även hantera små larm som genereras av externa sensorer eller liknande enligt önske-
mål, kan till exempel tända ett varningsljus eller aktivera en summer i ett kontrollrum. 

A151 har flertalet inställningsmöjligheter i dess servicemjukvara, man kan efter installation för-
ändra systemets uppsättning, till exempel genom att lägga till funktioner som ytterligare alarm 
eller aktiveringar.

Systemets självtestfunktion kan återrapportera via till exempel kontrollpaneler, skrivare, sms, 
varningsljus och så vidare.

Självtestfunktionen är en unik funktion som inger en hög trygghet för användaren. Systemet 
körs på en extremt högfrekvent ton som människor endast hör svagt på ett kort avstånd. På 
detta sätt får man ett fullständigt test så ofta man önskar, normalt utförs detta en gång per 
dygn.
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VIKTIG BASFAKTA 
A151

Minimum antal horn 
per sirenmast 2

Maximalt antal horn 
vid sirenmast 24

Antal sirentoner 16 (kan utökas)
Antal förinspelade 
talmeddelanden 239 (kan utökas)

Live-tal Ja
100 V Tillval

Driftspänning 48 VDC
Batteridrift vid ström-

bortfall
7 dygn standby-läge med
6 minuter operativt läge

Batterier
4 x 12V / 44 - 70 Ah 

(varje batteri är 
individuellt övervakad)

Strömanslutning 230 / 10 A (batteriladdare)
Självtester Ja

Återrapportering Ja
Schemalagda 

funktioner
Ja (50 stycken samt 30 

stycken årliga aktiviteter)
Möjlighet att aktivera 

inomhussirener Ja

Möjlighet att  
aktivera under- 

liggande system
Ja

Möjlighet att  
aktiveras utav över-

liggande system
Ja

Användargränsnitt

CMC4

CMC8

CMC16

Talos (PC-mjukvara)

Mobilapp / GPRS/ SMS

Modbus

Kommunikationssätt

Fiber

TCP/IP

Radio VHF/UHF

Radio Tetra / APCO

Radio 868 MHz

Wi-Fi

GPRS

m.fl.
Kommunikation 

redundans Ja

Funktionskontroll 
ingångar 4 stycken (kan utökas)

Övervaknings- 
ingångar 4 stycken (kan utökas)

Reläutgångar 4 stycken (kan utökas)

Alarmaktiverings-
utgång

1 styck (för aktivering av 
varningsljus eller  

liknande)
Material horn Gjuten aluminium

Vikt 14 kg per horn
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A145S Katastroflarmsystem - Ett mindre system med fulla funktio-
ner (Live-tal, förinspelade talmeddelanden och alla tänkbara sirentoner).

TOLEKA’s A145S katastroflarmsystem är mindre än A151 och kan endast ha 6 horn per siren-
mast men är fortfarande ett lika flexibelt katastroflarmsystem som dess storebror A151.

A145S är även denna av modulär konstruktion med ett flexibelt produktpaket som låter sirener-
na anpassas till de mest komplexa behov. A145S-systemet drivs av sin egen strömförsörjning 
i 24 (48) VDC. A145S hanterar 16 sirentoner och har 8 gigabytes SD-kort inkluderat för 239 
förinspelade meddelanden (16bit/44Hz) i standardutförande och byggs enkelt ut ytterligare. 

Genom en mikrofon vid sirenens styrskåp eller vid en av kontrollpanelerna som placeras i ett 
kontrollrum eller liknande kan man enkelt och snabbt tala rakt ut ur sirenerna via live-talfunktio-
nen oavsett om man är långt ifrån platsen eller ej.

A145S-systemet kan precis som A151 styras av överliggande system eller aktivera/kontrollera 
underliggande system. Man har full möjlighet att aktivera sirener eller övriga system inomhus 
eller exempelvis trafiksignaler och vägbommar för att spärra av området. 
Möjligheterna är oslagbara även med A145S-systemet. 

A145S är en Omni-directional (360°) siren som 
har möjligheten att utrustas med upp till 6 styck-
en A151-horn.

A145S har utvecklats med grundtanken att sys-
temet skall vara enkelt och i litet utförande samt 
att utveckla kvaliteten på talmeddelanden samt 
Live-talfunktionen.

Dessutom har A145S bättre förutsättningar att 
fjärrstyras samt för servicekontroll och konfigura-
tionsförändringar på distans.
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A145S kan kontrolleras på flertalet olika sätt: styras av överliggande system, användande av 
en eller flera av tillhörande kontrollpaneler alternativt andra aktiveringsalternativ.

Man rekommenderar användning av en kontrollpanel för detaljerad rapportering efter de sche-
malagda självtester.

Man kan även schemalägga andra aktiviteter med systemet via funktionskontrollsingångar och 
så vidare.

Systemet kommunicerar via:
- Fiber
- Radio (VHF/UHF eller 868 MHz)
- Wi-Fi
- SMS 
- IP
- RS485
- Modbus
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VIKTIG BASFAKTA 
A145S

Minimum antal horn 
per sirenmast 1

Maximalt antal horn 
vid sirenmast 6

Antal sirentoner 16 (kan utökas)
Antal förinspelade 
talmeddelanden 239 (kan utökas)

Live-tal Ja
Simulering 
motorsiren Ja

Driftspänning 24 VDC 
(48 VDC vid 6 horn)

Batteridrift vid ström-
bortfall

7 dygn standby-läge med
6 minuter operativt läge

Batterier

1 x 24V LiFePO4
 (2 x 24 V vid 6 horn, 

varje batteri är individuellt 
övervakad)

Strömanslutning 230 / 10 A (batteriladdare)
Självtester Ja

Återrapportering Ja
Schemalagda 

funktioner Ja 

Möjlighet att aktivera 
inomhussirener Ja

Möjlighet att  
aktivera under- 

liggande system
Ja

Möjlighet att  
aktiveras utav över-

liggande system
Ja

Användargränsnitt

CMC4, CMC8, CMC16

Talos (PC-mjukvara)

Mobilapp / GPRS/ SMS

Modbus

Handhållen radio (VHF 
/ UHF)

Kommunikationssätt

Fiber, TCP/IP

Radio VHF/UHF

Radio 868 MHz

Wi-Fi

GPRS

med flera.
Kommunikation 

redundans Ja

Funktionskontroll 
ingångar 8 stycken (kan utökas)

Övervaknings 
ingångar 2 stycken (kan utökas)

Reläutgångar 2 stycken (kan utökas)

Alarm aktiverings-
utgång

Nej (En relä utgång kan 
användas med samma 

funktion)
Material horn Gjuten aluminium

Vikt 9 kg per horn
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A145ST Det transportabla katastroflarmsystem - Det perfekta 
bygglarmet eller annat temporärt larm som skall höras på längre avstånd.

TOLEKA’s A145ST transportabla katastroflarmsystem 
består av ett eller två A145S-horn.

A145ST aktiveras antingen via den medföljande kontroll-
panelen (CMC4) eller via mobilapplikationen som kom-
municerar via Bluetooth. Man kan även använda radio-
kommunikation (VHF/ UHF eller 868 MHz) för aktivering.

I det transportabla styrskåpet finner man en kontrollpanel med mikrofon som möjliggör Live-tal 
direkt ut genom A145S-sirenhornet, man kan precis som de större systemen aktivera förinspe-
lade meddelanden eller sirentoner.

Trots dess kompakta form är A145ST otroligt flexibelt och strömsätts med batteridrift (extra 
väska för batterier) 12 V eller 230 V. A145S-horn kan monteras på en mast och aktiveras från 
A145ST. Systemet är precis som de större systemen anpassningsbart efter era behov.

VIKTIG BASFAKTA 
A145ST

Maximalt antal horn 2
Sirentoner Ja

Talmeddelande Ja
Live-tal Ja

Användargränsnitt CMC4, Mobilapplikation

Kommunikationssätt
Bluetooth

Radio
Material horn Gjuten aluminium

Vikt 6 kg per horn
6 kg för väskan
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NAC/NAR 2500 Det transportabla larmet - Med siren, varnings-
ljus, Live-tal, radiokommunikation och återrapportering av status.

TOLEKA’s transportabla utrymningslarm har designats för att på bästa sätt tillgodose behovet 
för tvåvägskommunikation och utrymningslarm för personal som arbetar inom ett område där 
en permanent installation inte är möjlig eller ej krävs. Till exempel för miljöer där det är kost-
samt att dra ut kablage för ström och kommunikation är detta batteridrivna och fullt övervaka-
de mobila larm framtaget. 

En kontrollenhet, NAC2500, kan kontrollera flera transportabla larmväskor, NAR2500. Larm-
väskorna indikerar visuellt för användaren om denna är utan kontakt med sändaren samt om 
batterinivån är låg. 
Via kontrollenheten kan operatören kommunicera med användaren både via tal samt aktive-
ring av varningsljus och aktivering av larmsirenen. 
Både den sändande kontrollenheten och det transportabla larmet har möjligheten att kommu-
nicera över radio med hjälp av mikrofon och högtalare.

VIKTIG BASFAKTA
NAC 2500

Strömförsörjning

230 VAC / 10 A 50-60 Hz 
Enfas (L/N/G) 

 
12 VDC / 26 Ah VRLA 

 
12 VDC / 20 Ah LiFePO4 

(som reservström vid 
behov)

Driftspänning 13,5 VDC 
(12 VDC nominal)

Radiofrekvens VHF: 136 MHz-174 MHz  
UHF: 403 MHz-470 MHz

Strömförbrukning
VHF & UHF: 

1-25 W: 11 A max  
25-40 W: 14,5 A max 

Viloström: 505 mA

Räckvidd 30 km (beroende på 
miljö)

Antennanslutning 50 Ω N typ hona

Arbetstemperatur -30° till 60°C

Kommunikation Trådlöst över radio-frek-
vens

Nödknapp 1

Strömindikering LED
Bekräftnings-          

indikering LED och sirenton

Aktiveringsindikering LED och sirenton

Indikering låg batteri LED

Installation 19” 2U rackmonterings-
panel

Dimensioner
Mek kontroll: 49 cm 2U  
Konsol: 215 x 68 x 90 

mm (LxWxH)
Vikt 7,5 kg

Skyddsklass (IP) Mek kontroll: IP44  
Konsol: IP66

Allmän beskrivning NAC 2500
Kontrollenheten är installerad i en 19” 2U rack-monterings-
panel och består av batterier för strömbortfall samt ström-
försörjning via 230 VAC.

Radio- och larmindikeringspanelen kommer med en 5 me-
ters kabel och kan med fördel installeras vid en arbetsplats 
med närhet till aktivering, återkoppling och kommunikation.
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Allmän beskrivning NAR 2500
Det portabla larmet är installerat i en vattentät och damm-
tät, IP67 gul väska med hjul och utdragbart handtag.

Väskan består av: 

• Batteri 

• Sändtagare via radio (VHF eller UHF) med mikrofon 

• Två stycken LED för att indikera:  
- Ström På/Av 
- Lågt batteri 

• TEST/STOP-knapp för att testa om enheten är funktio-
nell och stoppa larmsignalen 
 

VIKTIG BASFAKTA
NAR 2500

Strömförsörjning

12 VDC / 26 Ah VRLA 
 

12 VDC / 20 Ah Li-
FePO4-batteri  

 
Extern batteriladdare  
(230 W single O/P)

Driftspänning 13,5 VDC 
(12 VDC nominal)

Radiofrekvens VHF: 136 MHz-174 MHz  
UHF: 403 MHz-470 MHz

Strömförbrukning
VHF & UHF: 

1-25 W: 11 A max  
25-40 W: 14,5 A max 

Viloström: 505 mA

Räckvidd Upp till 30 km (beroende 
på miljö)

Antennanslutning 50 Ω Avtagbar

Arbetstemperatur -30° till 60°C

Kommunikation Trådlöst över radio- 
frekvens

Av/på-funktion Ja

Test/Stop-funktion 1

Strömindikering LED

Indikering låg batteri LED

Aktiveringsindikering LED och sirenton

Installation Gul väska med hjul och 
utdragbart handtag

Dimensioner 50 x 30,5 x 45,7 mm 
(LxWxD)

Vikt 13,5 kg

Skyddsklass (IP) IP67

GODKÄNNANDE

Certifikat och godkännanden

CE 
RoHS

STANAG 4280/Def Stan 81-41

1. En högtalare för röstkommunikation

2. En 115 dBA vid 1 meter siren för larm från kontrollenheten

3. 4 stycken varningsljus som indikerar: 
- Alarm  
- Talkommunikation  
- Kommunikationsfel

4. 50 Ω avtagbar antennanslutning

5. Utdragbart handtag för enkel transport



A135SI Komplementet inomhus till A151 och A145S - Med 
samma ljudkaraktärer, förinspelade meddelanden och Live-tal.

I många situationer önskas en inomhuslösning tillsammans med ett katastroflarm utomhus, 
A135SI är en enkel lösning på detta problem.

A135SI har volymkontroll och kommunikationsmöjligheter tillsammans med katastroflarmet 
utomhus. Systemet kommunicerar via kabel eller radio 868 MHz, men har samma möjligheter 
med ljudkaraktärer, förinspelade talmeddelanden och Live-tal som katastroflarmet utomhus har 
via SD-kortet. A135SI kan driva och styra det extremt kraftfulla och flexibla varningsljuset KL-
CWL, se nästa sida.

A135SI är av enklare teknik och kan därmed ej nå samma decibellnivåer som A145S kan.
Detta för att uppnå en mer lämplig nivå för inomhusbruk, dessutom finns möjligheten att justera 
volymen. Backup-batteri kan inkluderas om så önskas. Lämpligt för tak- eller väggmontage.

A135SE Enklaste lösningen för utomhussiren - Kraftfull trots 
sin enkelhet.

A135SE kan driva och styra det extremt kraftfulla och flexibla varningsljuset KL-CWL. Ett en-
kelt horn med en tryckknappspanel för aktivering, test och stopp. A135SE kan spela sirenton 
och talmeddelande eller dessa kombinerade med varandra. Batteri-backup kan användas om 
så önskas men är inte standard.

Man kan även använda ett A151-horn om så hellre önskas.
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VIKTIG BASFAKTA 
A135SI

Maximalt antal horn 1
Sirentoner Ja

Talmeddelande Ja
Live-tal Ja

Aktivering av  
KL-CWL Ja

I/O Ja

Användargränsnitt Aktiveras av 
katastroflarm eller AM10

Kommunikationssätt Radio 868 MHz / Kabel
Material horn Gjuten aluminium

Vikt 6 kg per horn

VIKTIG BASFAKTA 
A135SE

Maximalt antal horn 1
Sirentoner Ja

Talmeddelande Ja
Live-tal Nej

Aktivering av 
KL-CWL Ja

I/O Ja
Användargränsnitt Medföljande tryckknapp

Kommunikationssätt Kabel
Material horn Gjuten aluminium

Vikt 6 kg per horn 
14 kg per A151-horn
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KL-CWL Högpresterande LED ljus för utomhusbruk - Styr 
ditt varningljus färg och beteende helt enligt ditt egna önskemål.

TOLEKA’s KL-CWL är ett unikt och enormt flexibelt varningsljus som kan lysa i tusentals färg-
kombinationer och i alla tänkbara inställningar. KL-CWL har utformats för att kunna varna inom-
hus som utomhus med ett kraftfullt ljus som syns bra även i direkt solljus.

KL-CWL kan operera som ett självstående varningsljus men används oftast i kombination med 
ett katastroflarmsystem. Varningsljuset kan då strömsättas och kontrolleras av systemet med 
självtest och återkoppling om aktivering till katastroflarmsystemets kontrollpanel.  
 
• 4 digitala ingångar. 
• Självtest med autodiagnostisk-procedur. 
• Fullt kompatibel med A151- och A145S-system, samt deras kontrollpaneler och Talos. 
• Wi-Fi / Ethernet / RS-485 / Radio (868 MHz) -anslutning.

KL-CWL kan aktivera upp till 4 olika sirener och varningsljus. Finns även med batteri-backup.

KL-CWL-R Med batteridrift och radioaktivering. 

TOLEKA’s KL-CWL-R är ett unikt bärbart och batteridrivet varningsljus med radioaktivering. 
KL-CWL-R unika varningsljus fungerar precis som KL-CWL och kan lysa i tusentals färgkombi-
nationer och i alla tänkbara inställningar. Går även att få med ett handtag för enkel hantering.

Styrs från kontrollrum eller liknande och aktiveras via överliggande system. Alternativt en tryck-
knapp, via kontrollpanel AM10W eller CMC4, som används för aktivering av flera enheter.

Fullt kompatibel med A151- och A145S-system, samt deras kontrollpaneler och Talos.

Bilden är en prototyp och produkten kan komma att ändras.

VIKTIG BASFAKTA 
A135SE

Ljuskälla High-Power RGB-White 
LED

Spänning 18-60 VDC

Färg ljus Tusentals färg- 
kombinationer

Funktion Upp till 20 programmer-
bara funktioner

Spridning 360°
Dimensioner Ø 170 x 110 mm

Övrigt Automatiska självtest 
med diagnostik

Vikt 2 kg

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla High-Power RGB-White 
LED

Radioaktivering 868 mHz 
(Line of sight 1 km)

Batteritid 7 timmar

Färg ljus Tusentals färg- 
kombinationer

Funktion Upp till 20 programmer-
bara funktioner

Spridning 360°
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Hinderljus

Information:
Alla master, torn, byggkranar, höga byggnader och så vidare med en höjd på 45 meter 
eller högre över mark- eller vattenyta kan utgöra en fara för luftfarten och måstet utrus-
tas med hinderljus. Inom flygplatser är det även lägre än 45 meter. Runt om i världen 
finns det en mängd olika regler och föreskrifter om ljusmarkering på dessa föremål. I 
Sverige så följer vi Transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:135 och TSFS 2010:155 
med alla deras ändringar och uppdateringar. 

TSFS 2010:135 (med senaste ändringarna TSFS 2012:94)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som ska tillämpas vid markering av föremål 
som genomtränger hinderbegränsade ytor för en flygplats.

För tillfället finns det inget krav på LED-ljus med IR-ljus som det finns i 2010:155 (med senaste 
ändringarna TSFS 2016:95) men en omarbetning utav föreskriften pågår.

TSFS 2010:155 (med senaste ändringarna TSFS 2016:95)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som ska tillämpas vid markering av föremål 
som har en höjd över 45 meter eller högre över mark- eller vattenyta och som är belägna utan-
för en flygplats hinderbegränsade ytor.

Nedan text är taget från transportstyrelsens hemsida angående ändringar i TSFS 2010:155:

”Beträffande LED-belysning har i § 24 ett tillägg gjorts som innebär att när hinderljusen utgörs 
av LED-ljus ska dessa förutom synligt ljus även utstråla IR-ljus inom ett våglängdsområde 
som är synligt för piloter som använder utrustning för mörkerseende (NVD). IR-ljuset ska lysa 
kontinuerligt om det synliga hinderljuset lyser med fast sken. I annat fall ska IR-ljuset blinka 
med samma frekvens som det synliga hinderljuset. Befintliga hinderljus av LED-typ som sak-
nar IR-ljuskomponent ska vid förnyelse, byte eller reparation ersättas med en anordning som 
uppfyller kraven.”

Möter era hinderljus de nya kraven TSFS 2016:95 som trädde i kraft 15:e oktober 2016?



TOLEKA AB - Fenix väg 28 - 134 44 - Gustavsberg - 08-574 103 50 - kontakt@toleka.se - www.toleka.se

sida 17

Vilket typ av hinderljus behöver Ni enligt TFSF 2010:155? 
 
Upp till 45 meter över mark- eller vattenyta: Då behövs det inget hinderljus.

Mellan 45 och 150 meter över mark- eller vattenyta: Markeras med ett hinderljus av typen 
lågintensiva typ B eller ett medelintensivt hinderljus. Om det markeras med medelintensivt hin-
derljus så behövs andra föremål med samma eller lägre höjd inte markeras om de är placerade 
inom en radie av 450 meter från det markerade föremålet.

Över 150 meter över mark- eller vattenyta: Markeras med låg- och högintensiva hinderljus. 
Tillhörande antenn som är över 12 meter över föremålet kräver ett lågintensivt hinderljus till.

Vilket typ av hinderljus behöver Ni för markering av föremål som genom-
tränger hinderbegränsande ytor för en flygplats enligt TFSF 2010:135?
Upp till 45 meter över mark- eller vattenyta: Då behövs det ett hinderljus av lågintensiva typ 
A eller typ B. Om ett hinder behöver uppmärksammas särskilt och lågintensiva typ A eller typ B 
inte är tillräckliga så ska medelintensiva eller högintensiva användas.

Mellan 45 och 150 meter över mark- eller vattenyta: Då behövs det ett hinderljus av typen 
lågintensiva typ B. För sådana hinder, liksom för hinder med stor utbredning, bör dock medelin-
tensiva hinderljus typ A, B eller C användas. Medelintensiva hinderljus typ A och C ska i så fall 
användas självständigt medan medelintensiva hinderljus typ B ska kombineras med lågintensi-
va hinderljus typ B. Vid intresse för medelintensiva hinderljus A och C, kontakta oss på  
TOLEKA för mer information.

Över 150 meter över mark- eller vattenyta: Då behövs det ett högintensivt hinderljus av typ A 
eller typ B, beroende på flera faktorer. Se TFSF 2010:135 19 § punkt 6 & 7 alternativt kontakta 
oss på TOLEKA för mer information.

Olika typer av hinderljus:
Lågintensiva hinderljus:

Typ A:  
Används på höjder upp till 45 meter vid en flygplats.

Typ B:  
Används på höjder upp till 45 meter vid en flygplats, men även från 45 upp till 150 meter. 
Används på höjder mellan 45 och 150 meter över mark- eller vattenytan.  
Används även på höjder över 150 meter över mark- eller vattenytan som komplement till hög- 
intensiva hinderljus.

Medelintensiva hinderljus:

Används på höjder mellan 45 och 150 meter över mark- eller vattenytan.

Högintensiva hinderljus:

Används på höjder från 150 meter över mark- eller vattenytan.
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s lågintensiva hinderljus är utrustade med både synliga och infraröda LED vilket 
tillåter ljuset att vara klart och tydligt för alla, även piloter som använder sig av utrustning med 
mörkerseende (NVD). Går även att få med lösningar för till exempel vindkraft, solceller och 
UPS-lösning på begäran. Kan även att beställas med dubbelutförande, se nedan bild. 

Uppfyller kraven i TSFS 2010:135 om Användning av hinderljus 19 § ”1.Lågintensiva hinderljus 
typ A eller B ska användas om hindret inte har stor utbredning och dess höjd över den omgi-
vande marken inte överstiger 45 meter.” och ”5. Lågintensiva hinderljus typ B ska användas 
om hindrets höjd över den omgivande marken överstiger 45 meter.”

Lågintensiva typ B, LI/32, uppfyller kraven i TSFS 2010:155 som går att se i ”Bilaga 4” och i 
”Bilaga 9”. Dessa krav säger att föremål med en höjd över 45 meter över mark- eller vatten- 
ytan ska markeras med ett lågintensivt ljus med minst 32 candela.

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED / IR
Spänning Se nedan

Arbetstemperatur -40° till 55°C
Livslängd 100 000 timmar

Skyddsklass (IP) IP66
Spridning 360°
Funktion Statiskt

Material GRP-plast och lins i 
polykarbonat

Montage  Flexibel montage
Vikt 550 g

Artikelnummer Hinderljus typ Candela Spänning Ström LED Ström IR
LI/10/12/* Lågintensiv typ A > 10 cd 12 VDC 3,5 W 3,5 W

LI/10/24/* Lågintensiv typ A > 10 cd 24 VDC 3,5 W 3,5 W

LI/10/48/* Lågintensiv typ A > 10 cd 48 VDC 3,5 W 3,5 W

LI/10/230/* Lågintensiv typ A > 10 cd 110-230 VAC 4 W 8,5 W

LI/32/12/IR Lågintensiv typ B > 32,5 cd 12 VDC 7 W 3,5 W

LI/32/24/IR Lågintensiv typ B > 32,5 cd 24 VDC 7 W 3,5 W

LI/32/48/IR Lågintensiv typ B > 32,5 cd 48 VDC 7 W 3,5 W

LI/32/230/IR Lågintensiv typ B > 32,5 cd 110-230 VAC 8,5 W 8,5 W

Hinderljus lågintensiva typ A och typ B - Används på höjder 
upp till 45 meter vid en flygplats, Typ B används på höjder mellan 45 och 
150 meter samt som komplement på höjder över 150 meter.

* = Lägg till IR för låghinderljus typ A med IR-ljus.
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Kontrollbox - Övervakning och felrapportering av hinderljus.

Allmän beskrivning
TOLEKA’s robusta kontrollbox DEQC33011 för övervakning, 
larm och felhantering av era hinderljus. Återställs automatiskt 
efter att rapporterat fel är avhjälpt. 

• Oberoende strömövervakning med styrning och övervakning på tre individuella utgångar. 
• Två stycken LED för att indikera larm respektive normalnivå. 
• Övervakning av 1, 2 eller 3 stycken hinderljus, eller drift med ett hinderljus i redundant   
konfiguration (main och standby).

Går att få med lösningar för till exempel vindkraft, solceller och UPS-lösning på begäran. 

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 48 VDC (38-60)
Överspänningsskydd Ja

Arbetstemperatur -40° till 63°C
Skyddsklass (IP) IP66
Kompatibel med 

hinderljus typ Lågintensiva

Antal hinderljus per 
kontrollpanel 3 stycken

Material Målad aluminium
Dimensioner 127,1 x 81,4 x 57,5 mm

Kontrollbox DEQC33011 - Används för att övervakning av   
lågintensiva hinderljus som drivs med 48 V.

Information:
TOLEKA har kontrollboxar för övervakning, larm och felhantering av hinderljus.

För montage inomhus eller utomhus med en hög IP-klassning. Går även att få med fler speci-
alfunktioner på begäran, så som ljussensor, synkronisering av samtliga hinderljus i ett system 
eller UPS-lösning extern eller intern.

 

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 230 VAC
Arbetstemperatur -20° till 55°C
Skyddsklass (IP) IP65
Kompatibel med 

hinderljus typ Lågintensiva

Antal hinderljus per 
kontrollpanel 2 stycken

Material Målad stål
Dimensioner 356 x 256 x 150 mm

Kontrollbox CEQC88011 - Används för att övervakning av   
lågintensiva hinderljus som drivs med 230 V.

Allmän beskrivning
TOLEKA’s kontrollbox CEQC88011 är designad för övervakning, larm och felhantering av ett 
eller två stycken lågintensiva hinderljus och drivs från 230 VAC nominell matningsspänning. 

Går att få med lösningar för till exempel vindkraft, solceller och UPS-lösning på begäran. 
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Artikelnummer Ishut down (A rms)  I32 cd (A rms) Imin (A rms) Imax (A rms)
LI/K/32/10-500/IR 6 9 10 500

LI/K/32/24-1000/IR 18 22 24 1000

LI/K/32/48-2000/IR 38 44 48 2000

LI/K/32/80-8000/IR 58 65 80 3000

-Imax är den nominella maximala strömmen hos ledaren;

-Imin är den minsta rms ström som krävs för nominell ljusutsläpp; 

Om Imin överskrids en gång, i minst 1 minut (uppstartningstid) kan LI/K/32 fungera även vid strömmar som är lägre än Imin men ljusutsläppet minskar med 
strömmen.

-I32 cd är det minsta strömvärdet som krävs för att generera rött ljus på 32 cd intensitet. 

-Ishut down är avstängd ström; Inget ljus kommer att genereras under detta värde. Nytt automatiskt uppstart krävs så snart ström ökas en gång till.

Hinderljus lågintensiv typ B med IR - Applikation på kraftledning

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED / IR

Max spänning 420 kV 50 Hz 
(60 hz på begäran)

Effektabsorption från 
kraftledningskabel

20 W (Aktiv) 
5 W (Stand-by)

Arbetstemperatur -35° till 60°C
Livslängd 100 000 timmar

Skyddsklass (IP) IP66
Ljusintensitet 32 cd

Ljusstråle (Full bredd 
halvkraft) 23° i höjden

Dimensioner Ø 350 x 370 mm
Kompatibel  

ledardiameter Ø 10 mm ÷ 38 mm
Allmän beskrivning
Kraftledningar, som oftast är anslutna till storskaliga master utgör ett nästan osynligt hinder 
för lågt flygande luftfartyg, vilket ofta leder till ineffektiva installationer av hinderljus på själva 
masterna. En enkel och kostnadseffektiv lösning på detta är att använda TOLEKA’s LI/K/32 
hinderljus som installeras direkt på ledningarna. 

Flyghinderljuset kan strömföra sig när de kläms fast till en enda ledning i kraftledningen. Detta 
tillvägagångssätt grundas på Faradays induktionslag som involverar ett magnetiskt flöde som 
strömmar genom en krets och driver varningsljuset. Går även att få med lösningar för till exem-
pel vindkraft, solceller och UPS-lösning på begäran. 
 
• Lång livstid, upp till 100 000 timmar. 
• Induktiv växelkoppling för högspänningsledningar. 
• Motstånd mot korrosion. 
• Konstruerad och tillverkad i Europa.
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Hinderljus medelintensiv typ B med IR - Används på höjder 
mellan 45 till 150 meter.

Artikelnummer Candela Spänning Ström Max
MI/B/12/IR > 2000 cd 12 VDC 30 W

MI/B/48/IR > 2000 cd 20-56 VDC 30 W

MI/B/230/IR > 2000 cd 110-230 VAC 4 W

Allmän beskrivning
TOLEKA’s medelintensiva hinderljus är utrustade med både synliga och infraröda LED vilket 
tillåter ljuset att vara klart och tydligt för alla, även piloter som använder sig av utrustning med 
mörkerseende (NVD).

Uppfyller kraven i TSFS 2010:155: ”17 § Om ett annat föremål än vindkraftverk, ballonger, 
drakar och liknande föremål befinner sig 150 meter eller lägre över mark- eller vattenytan och 
är markerat med medelintensivt ljus, behöver andra föremål med samma eller lägre höjd inte 
markeras, om de är placerade inom en radie av 450 meter från det markerade föremålet. Detta 
gäller dock inte yttre stag till master och liknande föremål. Där krävs markering enligt 15 §. 
(TSFS 2016:95)”

Går även att få med lösningar för till exempel vindkraft, solceller och UPS-lösning på begäran. 
Vid intresse för medelintensiva hinderljus A och C, kontakta oss för mer information.

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED / IR
Spänning Se nedan

Arbetstemperatur -40° till 55°C
Livslängd 100 000 timmar

Skyddsklass (IP) IP66
Spridning 360°
Funktion Rött blinkande

Blink per minut 20 - 40

Material Anodiserad aluminium 
och lins i polykarbonat

Montage Anpassad 
Vikt 7,5 kg
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Hinderljus högintensiv med IR - Används på höjder från 150 meter.

Allmän beskrivning
TOLEKA’s högintensiva hinderljus är utrustade med både synliga och infraröda LED vilket 
tillåter ljuset att vara klart och tydligt för alla, även piloter som använder sig av utrustning med 
mörkerseende (NVD). TOLEKA’s högintensiva hinderljus kommer 2018. Vi kan redan nu hjälpa 
till med att ta fram lösningar för just era behov.

TOLEKA’s högintensiva hinderljus uppfyller kraven i TSFS 2010:155 som går att se i ”Bilaga 
4” och i ”Bilaga 9”. Dessa krav säger att föremål med en höjd över 150 meter över mark- eller 
vattenytan ska markeras med ett vitt blinkande högintensivt ljus med minst 100 000 candela 
och komplimenteras med lågintensiva ljus med minst 32 candela.

 

        Källa: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202010_155k.pdf 

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED / IR
Livslängd 100 000 timmar
Spridning 360°
Funktion Vitt blinkande

Blink per minut 40 - 60
Montage Anpassad 
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BT-SICS Positionering- och säkerhetssystem - Det perfekta 
valet på annars svåråtkomliga platser.

Huvudfunktionen i det trådlösa positionering- och säkerhetssystemet BT-SICS är att ha en  
säker övervakning i realtid på annars svåråtkomliga platser, till exempel i gruvor.

Gruvarbetarnas position kan identifieras och spåras när som helst. För att möjliggöra kommu-
nikation 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 varningar och nöd- 
meddelanden från användare till kontrollrum eller till en medarbetare.

TOLEKA’s BT-L50 eller TOLEKA’s BT-AWL (se nästa sida) kan utrustas som kommunikations-
enheter och fungerar liksom nödlarmssändare och mottagare. Dessutom kontrollerar BT-SICS 
all data som är relaterad till funktionaliteten hos lampan, vilket informeras direkt om något ej 
skulle fungera korrekt. Dessutom kan övriga larmgivare integreras med systemet, till exempel 
gasindikering, temperaturindikering och så vidare.

• Tydlig position, identifiering och registrering av personal inom området i realtid.
• Enorm ökning av säkerhet, genom att alltid veta platsen, antalet och identiteten hos berörd 
personal vid eventuell olyckshändelse.
• Alla lampor skickar och tar emot information kontinuerligt från närmaste router. Denna infor-
mation bestämmer lampans positionering och övervakas. Enheten som används för att samla 
in data kan vara TOLEKA’s BT-L50 eller TOLEKA’s BT-AWL (se nästa sida). 
• Lampstatus rapporteras till systemet: lampnummer, på laddning, ej på laddning, laddningstid, 
batterispänning, temperatur, nummer vid laddningscyklerna. 
• Visuella och akustiska larm i kontrollrum för indikering/varning, till exempel: lågt batteri, sys-
tem-/kommunikationsfel, eller nödsituationer som t.ex. ”Död man”-larm vid brist av rörelse.
• Analog och digital signalkontroll och övervakning av sensorer (tryck, flöde, säkerhets- 
anordningar för maskiner, gaser, temperatur, fuktighet med mera), ställdon (ventiler, reläer, 
sirener, ljus), justering till autonom utrustning: trådlös överföring + batteri.
• Hantering av säkerhetsanordningar, transportörer, fläktar etc.
• Placering av utrustning i realtid. Användbar för inventering.
• Kommando över motorer, elektrisk utrustning, knappaneler och reläer. Fjärr- eller lokal- 
kontroll.
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Hjälmlampa - Det perfekta valet av hjälmlampa vid arbete i extrema  
miljöer, fullt kompatibla med BT-SICS positionering- och säkerhetssystem

Artikelnummer Zon Batterier Lumen / Candela Skyddsklass Färg
BT-L50 0 / 20 Lithium 3,7 V 200 lm / 10 000 cd IP67 Gul

BT-AWL 0 / 20 Lithium 3,7 V 135 lm / 1600 cd IP67 Svart

Laddstationer Beskrivning För produkt Antal
BT-C1000/ Laddstation BT-L50 1 styck

BT-C3000/ Laddstation BT-L50 3 styck

BT-CL-50-* Laddstation * = Välj antal BT-L50 10 styck / 40 styck / 80 styck

BT-MOWL-* Laddstation * = Välj antal BT-AWL 1 styck / 5 styck / 50 styck / 100 styck

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED

Ljusstyrka

BT-L50: 200 lm 
BT-AWL: 135 lm
Stegbelysning: 
BT-L50: 27 lm 
BT-AWL: 35 lm

Batterityp IP67

Funktion BT-L50: Display med 
drifttid av batteri

Batteritid

> 12 t
Nödljus  

BT-L50: > 48 t 
BT-AWL: > 18 t

Räckvidd BT-L50: 200 meter 
BT-AWL: 80 meter

Zoner Zon 0 / 20

Dimensioner

BT-L50: 
Huvuddel: 69 x Ø 71 mm 
Matningskälla: 108 x 41 

x 42 mm
BT-AWL: 

100 x 60 x 67 mm

Vikt

BT-L50: 
Huvuddel: 150 g  

Matningskälla: 450 g
BT-AWL: 

185 g

BT-L50     BT-AWL

Allmän beskrivning
TOLEKA’s hjälmlampor är utformade för professionell 
användning och framtagen för explosionsfarliga områden 
(ex-klassade) i zonerna 0 och 20. Används i till exempel 
gruv-, tunnel- och civila arbeten, underhåll av industriella 
anläggningar samt nöd- och räddningsarbeten. 

TOLEKA’s BT-L50s matningskälla har en inbyggd klipps 
för att enkelt fästas 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 matningskällan. 
• Stegbelysning, se vart du går samtidigt som du lyser dit 
du vill.

TOLEKA’S BT-AWLs ljusstråle styrs automatiskt i riktning 
och intensitet med hjälp av en ljussensor. Det minskar 
optiska skador bland användarna och sparar batteritid. 

BT-AWL är utrustad med en ljussensor för att lätt kun-
na anpassa ljuset till omgivningen och därmed förlänga 
längsta möjliga brinntid. Även utrustad med stegbelysning 
för att se vart du går samtidigt som du lyser dit du vill.

GODKÄNNANDE BT-L50

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

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

Mining certificate I M1 Ex ia I Ma

GODKÄNNANDE BT-AWL

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

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

Mining certificate I M2 Ex ib I Mb
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Artikelnummer Zon Batterier Lumen / Candela Skyddsklass Färg
BT-L5 0 / 1 / 2 - 20 / 21 / 22 4 x Alkaline R03 AAA 135 lm / 1600 cd IP67 Gul

BT-L5R 0 / 1 / 2 - 20 / 21 / 22 Uppladdbara Li-ion / 3,7 V 135 lm / 1600 cd IP67 Gul

BT-L5Power 0 / 1 / 2 - 20 / 21 / 22 4 x Alkaline R03 AAA 150 lm / 2000 cd IP67 Gul

BT-L5RPower 0 / 1 / 2 - 20 / 21 / 22 Uppladdbara Li-ion / 3,7 V 150 lm / 2000 cd IP67 Gul

BT-IL3 1 / 2 -  21 / 22 4 x Alkaline R03 AAA 135 lm / 1600 cd IP67 Orange 

BT-IL3R 1 / 2 -  21 / 22 Uppladdbara Li-ion / 3,7 V 135 lm / 1600 cd IP67 Orange

Hand- och hjälmlampa - Högpresterande säkerhetslampa med ljus-
sensor och väldigt flexibelt användningsområde.

Allmän beskrivning
TOLEKA’s BT-L5 och BT-IL3 handlampor är högpreste-
rande professionella säkerhetslampor med högintensiva 
LED för zonerna 0 och 20 (BT-L5) eller 1 och 21 (BT-IL3). 
Utrustade med en ljussensor för att lätt kunna byta från 
full effekt till ljussensorns anpassning till omgivningen 
vilket förlänger längsta möjliga brinntid. Dessa ljus har ett 
flexibelt användningsområde med flera tillbehör.  
BT-IL3 är även utrustad med nödljusfunktion vid laddning, 
vilket innebär att handlampan tänds vid strömbortfall till 
laddaren.  
BT-L5Power och BT-L5RPower är utrustade med rött  
positioneringsljus som blinkar en gång per 5 sekund.

• Hög skyddsklassning, IP67. 
• Brytare av mjuk beröringsmaterial, fler funktionsknapp (full effekt eller ljussensor & av/på). 
• Linsskydd i fluorescerande material som lyser i mörker, för att lätt kunna se lampan. 
• Indikator för lågt batteri, BT-L5 blinkar för att indikera antal timmar kvar på batteriet. 
• Välj mellan BT-L5/BT-IL3 med vanliga batterier eller BT-L5R/BT-IL3R med laddbara batterier. 
• En ficklampa gjord av högt antistatiskt motståndstermoplastiskt harts för att stå emot hårda 
slag, extrema temperaturer och korrosion. 
• Unikt hölster med 360° ställbarhet finns som tillbehör. 
• Laddstation med 1, 3 eller 5 handlampor finns som tillbehör.

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED

Funktion

Ljussensor (Ej -Power)
Lågt batteri-varning 
(BT-L5R / BT-IL3R) 

Nödljusfunktion 
(BT-IL3 / BT-IL3R)
Positioneringsljus 

(-Power)
Skyddsklass IP67

Material Högresistant termo- 
plastiskt harts

Batteritid 
(Med 4 x AAA) Upp till 30 timmar

Dimensioner 150 x 38 x 44 mm
Vikt 145 / 125 g

GODKÄNNANDE BT-IL3

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

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

GODKÄNNANDE BT-L5

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

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

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
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s BT-L3000 och BT-IL300 handlampor är hög-
presterande professionella säkerhetslampor som kombi-
nerar högintensiva LED, revolutionerande optik, stor digi-
tal display och elegant design samt inbyggd klipps för att 
enkelt fästa på bälte eller ficka. BT-IL300 är även utrustad 
med nödljusfunktion vid laddning, vilket innebär att hand-
lampan tänds vid strömbortfall till laddaren. 

• Två stycken LED på 135 lumen var, med dubbeloptisk lins för olika ljusstrålar. 
• Stegbelysning, se vart du går & samtidigt lys dit du vill. 
• Ett fokuserat ljus med ”Booster”-funktion för att belysa långa avstånd med större och riktad 
ljusstråle. 
• Tvåknappsbrytare av mjukt beröringsmaterial, ergonomiskt och överdimensionerat för att 
garantera lätt tryckning. 
• Tre olika vinklingslägen 0°, 45° eller 90°. 
• Tre 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. 
• En ficklampa gjord av högt antistatiskt motståndstermoplastiskt harts för att stå emot hårda 
slag, extrema temperaturer och korrosion. 
• Modulärt uppbyggd med beställningsbara reservdelar.

Handlampa - Högpresterande med en stor digital display och 3 olika 
vinklingslägen 0°, 45° eller 90°.

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED
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°
Dimensioner 225 x Ø 70 mm

Vikt 500 g

GODKÄNNANDE BT-IL300

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

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

GODKÄNNANDE BT-L3000

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad

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

Artikelnummer Zon Batterier Lumen / Candela Skyddsklass Färg
BT-L3000 0 / 1 / 2 - 20 / 21 / 22 Lithium 3,7 V 200 lm / 10 000 cd IP67 Gul

BT-L3000Power 0 / 1 / 2 - 20 / 21 / 22 Lithium 3,7 V 300 lm / 15 000 cd IP67 Gul

BT-IL300 1 / 2 -  21 / 22 Lithium 3,7 V 200 lm / 10 000 cd IP67 Orange

Laddstationer Beskrivning Spänning
BT-C1000/* Laddstation 1 styck, * = välj spänning 12 VDC / 121-24 VDC / 100-240 VAC

BT-C3000/* Laddstation 3 styck, * = välj spänning 12-24 VDC / 100-240 VAC

BT-C5000/* Laddstation 5 styck, * = välj spänning 24 VDC / 100-240 VAC
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s BT-L5000 handlampa är en högpresterande 
professionell säkerhetslampa som kombinerar hög- 
intensiva LED, revolutionerande optik, stor digital display 
och elegant design med ytterst låg vikt.

• Sju stycken LED, med revolutionerande teknik för olika ljusstrålar. 
• Fem olika vinklingslägen -30°, 0°, 30°, 60° eller 90°. 
• Tvåknappsbrytare av mjukt beröringsmaterial, ergonomiskt och överdimensionerat för att  
garantera lätt tryckning. 
• Indikering av batterinivå i timmar och minuter med hjälp av en digital display. 
• En ficklampa gjord av högt antistatiskt motståndstermoplastiskt harts för att stå emot hårda 
slag, extrema temperaturer och korrosion. 
• Modulärt uppbyggd med beställningsbara reservdelar.

Väntas bli EX-klassad inom en snar framtid.

Handlampa - Högpresterande säkerhetslampa med otroligt låg vikt.

Artikelnummer Batterier Lumen / Candela Skyddsklass Färg
BT-L5000 Lithium 3,7 V 600 lm / 110 000 cd IP66 Svart

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED
Skyddsklass IP66

Ljus

7 LED
1 x 3 W högeffektsljus 

2 x Strålkastarljus 
2 x Blixtljus - blå ljus 
2 x Bakljus - rött ljus

Material Högresistant termo- 
plastiskt harts

Batterityp Lithium 3,7 V
Batteritid > 3 / > 6 / > 12 tim
Räckvidd 665 meter

Justerbarhet -30° / 0° / 30° / 60° / 90°
Dimensioner 260 x 110 x 110 mm

Vikt 1,1 kg

GODKÄNNANDE

ATEX certifierad/ 
IECEx certifierad Pending
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B
Porto betalt

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 T85o C DaAllmän beskrivning

TOLEKA BT-L1 är en enkel liten handlampa som är framtagen för explosionsfarliga områden 
(ex-klassade) i zonerna 0 och 20. Robust och lätt att bära till exempel i fickan och/eller fästa på 
en hjälm (universal magnetadapter medföljer). 

Den inbyggda neodym-magneten gör det möjligt att fästa handlampan på alla metallytor och 
andra lämpliga platser. 

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

Hand- och hjälmlampa - Enkel liten robust handlampa.

Artikelnummer Zon Batterier Lumen / Candela Skyddsklass Färg
BT-L1 0 / 1 / 2 - 20 / 21 / 22 2 x LR03 AAA 100 lm / 800 cd IP67 Gul

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar i denna informationsbroschyr.


