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Information.

TOLEKA AB är ett familjeföretag som startades 1985, med buntband som enda produkt. 
Ganska snabbt tog vi även in instrument, mätsladdar och mättillbehör, som under en lång tid 
var våran största produktgrupp. Efterfrågan av varningsljus och sirener på den svenska mark-
naden ökade efter ett par år och vi tog då även in detta i vårat sortiment. Vi har på Toleka 
sedan starten 1985 satt stor vikt vid att vara lyhörda för kundernas behov och vi har hela tiden 
haft som mål att utveckla företaget, produktsortimentet och servicen därefter.

Företagets utveckling samt utökning av sortiment ledde till att vi behövde större lokaler. Detta 
gjorde att vi 1995 bestämde oss för att bygga våra egna lokaler i Gustavsberg (utanför Stock-
holm). Med större lager kunde vi då ge våra kunder snabbare leveranser och bättre service.

Med alla dessa år bakom oss vill vi idag se oss som en kunnig och solid leverantör som sätter 
kundens önskemål främst. Vi väljer uteslutande våra tillverkare och samarbetspartners utifrån 
kvalitet och möjlighet till ett nära samarbete. Vi levererar produkter inom den svenska industrin, 
säkerhetsbranchen och underhållsmarknaden. 

För oss är en nöjd kund en av de viktigaste bitarna i vårt arbete, och vi arbetar utifrån ledorden 
Kunskap, Kvalitet och Kundservice. 

Innehåll i denna broschyr:

Med denna informationsbroschyr önskar vi att förenkla er vardag, genom att hjälpa er att hitta 
rätt	produkt	för	rätt	tillfälle.	Vi	kommer	även	att	gå	igenom	flertalet	olika	regelverk	på	ett	så	kort-
fattat och enkelt sätt som vi anser är möjligt. 

Produkterna 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.

TOLEKA på plats:

Toleka’s	personal	befinner	sig	på	de	svenska	vägarna	dagligen,	vi	kommer	gärna	och	besöker	
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 på
  08-57410354 eller besök@toleka.se alternativt behovsanalys@toleka.se 

sida 3



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

IP klassning:

IP	Klassificering	(Ingress	Protection	rating)	är	en	skala	för	hur	vattentät	och	lufttät	ett	
objekt är enligt den globala standarden IEC 60529 eller den europeiska motsvarigheten   
EN 60529, vilken antagits som svensk standard SS EN 60529.

Minimikrav ges bl.a. av starkströmsföreskrifterna samt i produktstandarder för elsäkerhet och 
explosionsskydd.	Kapslingskrav	ställs	också	på	produkter	med	höga	krav	på	tillförlitlighet	där	
inträngande damm kan medföra störningar.

Ordet ”vattentät” kan vara vagt uttryck men med hjälp av IP-systemet får man en tydlig över-
blick och kan se om en produkt är lämplig för den miljö den ska installeras i. Varje IP-klass 
består av två nummer, den första siffran visar dess skydd mot fasta föremål, allt från partiklar 
till damm. Den andra siffran visar dess skydd mot vatten, allt från droppande vatten till ned-
sänkbart under vatten. 

Exempel	1:	om	du	skulle	installera	en	elektrisk	produkt	i	en	dammig	miljö,	skulle	den	första	
siffran behöva vara minst 5 eller 6 för att skydda produkternas elektriska kretsar från att skadas 
av inträngande damm. 

Exempel	2:	om	du	installerar	en	elektrisk	produkt	i	ett	marint	område	där	den	kan	hamna	helt	
under vatten, skulle då den andra siffran behöva vara minst 7 eller 8.

Tabellen nedan visar detta mer överskådligt:

Tredje siffran som ibland används (ej på våra produkter) står för hållfasthet vid mekanisk påverkan.

Garantier:

Våra produktgarantier på varningsljus och sirener sträcker sig mellan 1 - 5 år, där majoriteten av 
produkterna ligger på 2 eller 5 års garanti. 

Vi jobbar alltid för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder. För att man inte skall skall 
stå utan säkerhet så skickar vi normalt ut ersättningsprodukten innan vi tar emot den trasiga en-
heten.

Skydd mot fasta föremål Skydd mot vätskor
0 - Inget skydd 0 - Inget skydd
1 - Skyddas mot föremål större än 50 mm 1 - Skyddad från vertikalt droppande vatten
2 - Skyddas mot föremål större än 12 mm 2 - Skyddad mot vattenstänk på 15°
3 - Skyddas mot föremål större än 2,5 mm 3 - Skyddad mot vattenstänk vid 60°
4 - Skyddas mot föremål större än 1,0 mm 4 - Skyddad från vattenstänk över
5 - Dammskyddad (ingen skadlig inträngande) 5 - Skyddad från lågtrycksvattenstrålar
6 - Dammtät (ingen inträngning alls) 6 - Skyddad från starka vattenstrålar

7 - Skyddad från nedsänkning mellan 0,15 m och 1,0 m
8 - Skyddad från längre nedsänkning

sida 4



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

Varningsljus och sirener:
Syftet med varningsljus och sirener är att påkalla människors uppmärksamhet för att skydda 
dem mot omedelbar fara, underliggande fara eller för att varna om tänkbar fara samt alterna-
tivt att informera. Idag så glöms detta ofta bort i jakten på strömförbrukning och priser.

När det gäller människors säkerhet vill vi på Toleka vara säkra på att produkterna fungerar 
som de skall i alla lägen. Därav våra höga krav på produkternas kvalitet och prestanda.

Viktigt är alltså att inte glömma bort anledningen till varför man installerar varningsljus och si-
rener. Att sätta upp för svaga larmdon fyller ingen funktion, utan kan istället bli väldigt dyrt och 
riskablet för människorna som skall varnas i byggnanden eller området.

sida 5

Europanormen EN 457, prEN842, 89/392 sammanfattning:

Ett	varningsljus	på	t.ex.	en	maskin	skall	vara	minst	5	ggr	ljusare	än	sin	omgivning.
Ett larm som indikerar en fara skall vara minst 10 ggr ljusare än sin omgivning.
Ett	blinkande	eller	blixtrande	ljus	uppfattas	bättre	än	ett	statiskt	ljus.
Ljuset	skall	blinka/blixtra	40-180	ggr/minut.

Ett visuellt ljus tillsammans med ett ljud uppmärksammas troligen bäst. Det behöver ej vara 
synkroniserat men även detta ökar effektiviteten.

Ett varningsljus måste installeras på en maskin när indikering av fara gäller. Om det är nöd-
vändigt	skall	varningsljus	även	installeras	strax	utanför	det	farliga	området.	Varningsljuset	
skall nå alla berörda samt vara enhetligt och entydigt.
Det visuella larmet på en maskin skall vara orange eller rött. Röd färg användes vid fara. Om 
2 röda färger användes så skall signalen som betyder fara vara dubbelt så stark och gärna 
kombineras med ljud. Om ett ljustorn används så skall rött ljus monteras överst.

Om	flera	larmtyper	användes	på	en	maskin	så	är	det	viktigt	att	det	lätt	går	att	skilja	dem	åt	
med	både	färg	och	karaktär	t.ex.	rött/blixtljus,	orange/roterande,	grönt/statiskt,	blå/blinkande	
etc.

När det gäller graderingen av synbarhet/uppmärksamhet så gäller vanligtvis följande ordning: 
Bäst	är	xenon	blixtljus	följt	av	ordningen	roterande,	blinkande	och	slutligen	statiskt	ljus.
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Olika ljuskällor:

Varningsljus är ett bra komplement eller alternativ till en ljudsignal för att påkalla uppmärksamhet. 
Varningsljus	fyller	många	funktioner	oavsett	dess	ljuskälla	eller	färg,	idag	finns	det	många	olika	
alternativ på ljuskällor.

Blixtljus är	det	starkaste	alternativet	med	dess	snärtande	effekt	som	retar	ögat.	Ett	blixtljus	gene-
rerar	ljus	genom	att	trycka	energi	lagrad	i	en	kondensator	genom	ett	xenon	urladdningsrör.	Detta	
ger	ett	kort	men	väldigt	kraftigt	ljus.	Strömaggregaten	i	blixtljusen	konverterar	inkommande	spän-
ning till ~320VDC för att ladda upp kondensatorn.

På	de	flesta	blixtljusen	kan	man	byta	ut	
urladdningsröret (lampan) om det går sönder.

De	flesta	blixtjusen	har	en	valbarhet	på	30/45/60/90	blixtrar	per	minut.

Roterande ljus är traditionellt med en glödlampa och en roterande reflektor, men med den nya 
tekniken finns det nu även roterande ljus med olika varianter av LED eller halogenlampa. Ett Ro-
terande ljus uppfattas av många som det kraftfullaste alternativet, mycket beroende på hur ljuset 
faller ut på omgivande miljö.

De olika typerna av roterande varningsljus har sina fördelar och nackdelar 

-Glödlampa med reflektor är ett väldigt kraftfullt ljus men drar mycket ström och är ömtåligt då 
lampan lätt går sönder.

-Halogenlampa med reflektor kan i vissa fall avge ett starkare ljus än glödlampan och är även ett 
tåligare alternativ men dock med fortfarande hög strömförbrukning.

-LED med reflektor (spegel) är ett tåligare och strömsnålare alternativ i jämnförelse med både 
glödlampa och halogenlampa, dock så har man ett sämre ljusflöde.

-LED ljus med roterande effekt är det strömsnålaste och tåligaste roterande ljuset på marknaden 
men har inte ett lika bra ljusflöde som de övriga alternativen, dock så är LED-teknologin fortfa-
rande på frammarsch och förbättras dagligen.
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LED ljus är ett flexibelt varningsljus med många funktioner som kan styras utifrån.

Med LED-teknologin så har man alla möjligheter, vi har varningsljus som klarar av flera färger och 
funktioner, exempelvis: blinka i olika hastigheter, rotera eller lysa statiskt i samma enhet.

Lång 
Livslängd

Den största fördelen med 
att använda LED-lampor är för att 

de har en betydligt längre livslängd än 
andra ljuskällor - förväntas vanligtvis ha en 
livslängd på upp till 100.000 timmar, vilket 

gör dem väldigt hanterbara och kostar 
extremt lågt i underhåll.

Lågspänning
Det finns inga begränsningar för 

var LED-belysning kan användas, som en 
lågspänning strömförsörjning räcker. Lämplig 
för inom-eller utomhusbruk, användning av 
lysdioder ger mångfald och mångsidighet i 

alla situationer.

Direkt belysning & 
frekvent omkoppling

LED-lampor ger en omedelbar belysning, där andra 
ljuskällor kan vara något tveksam eller försenade, LED-lam-

por kan lysa direkt de slås på. Frekvent på/av omkoppling skulle 
säkert minska den operativa livslängden för traditionell belysning, 

men LED-lampor kan slås på och av ofta utan att livslängden 
eller ljus-utsläpp påverkas.

Ljus spridning
En högre applikations effektivitet kan 

åstadkommas med hjälp av LED-lampor, eft-
ersom de är utformade för att fokusera ljus, så 

det kan riktas till en specifik plats utan användn-
ing av en extern reflektor. Detta ger en mer 

koncentrerad stråle av ljus, vilket ökar 
effektiviteten.

Design 
flexibilitet

Led-lampor kan användas för att pro-
ducera otroliga ljuseffekter, som att enskilda 

LED-lampor kan dimmas, vilket ger en kontroll 
av reglering av ljus, färg och distribution. LED-
belysning ger också en skarp, tydlig bild, vilket 
gör det extremt synlig i nästan alla områden.

Operativ i 
extrema temperaturer

Där konventionella lampor kan behöva 
kämpa för att fungera i extremt höga eller låga
temperaturer, så är LED-lampor idealiska för 

användning i dessa typer av program, t.ex. frys-
rum, etc, och funktionen bör inte påverkas.

Energieffektiv
LED-lampor är dagens mest effektiva sätt 

att ge belysning - de har en beräknad energief-
fektivisering på cirka 80 - 90% jämfört med konven-
tionella glödlampor. Detta innebär att mestadels av 
den elektriska energin omvandlas till ljus, medan de 

flesta andra ljuskällor används mycket av denna 
energi att omvandlas till och förloras som 

värme.

Miljövänlighet
Eftersom LED-lampor är mer varak-

tiga än de flesta konventionella glödlampor, 
så blir det mycket mindre onödig avfall i mate-
rial, såväl som arbetskraft. De är fria från giftiga 
kemikalier som andra traditionella ljuskällor kan 
innehålla - till exempel kvicksilver, vilket bidrar 

till en bättre miljö.
Hållbarhet

LED-lampor är resistenta mot stötar, 
vibrationer och yttre påverkan, de är extremt 

hållbara och tål de flesta tuffa förhållanden. Detta 
gör dem mycket mångsidiga, och lämpliga för 

de flesta tillämpningar.
Noll UV-utsläpp

LED-lampor producerar lite infrarött ljus 
och näst in till inga UV-utsläpp, LED-produkter 
är mycket lämpliga för alla områden, även om-

råden som är UV-känsliga, till exempel konstgallerier 
och museer. Även de låga utstrålningen av värme 
gör dem lämpliga för varor och material som är 

känsliga för värme.
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Färg på Ljus / Lins:

Att	välja	linsfärg	på	sitt	varningsljus	är	inte	alltid	en	självklarhet,	normalt	så	finns	det	vissa	
riktlinjer och en internationella standard IEC73 att följa. Vissa industrier har dock ofta sin 
egen standard som de rättar sig efter. Det viktigaste är att man anpassar linsfärgen efter sin 
applikation och omgivning så att de människor det skall beröra har full förståelse för dess 
betydelse.
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Bra att veta:

• Ljusstyrka mäts på olika sätt beroende på ljuskälla.
• Joule (J) / Watt (W) - Båda är ett mått på energi/effekt
• 1 Joule = 1 wattsekund
• Candela (cd) - Ljusstyrka
• Lumen	(lm)	-	totalt	flöde	av	ljusstyrka	över	en	viss	rymdvinkel

• Lux	(lx)	-	lumen	per	kvadratmeter
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Produkter varningsljus:

Blixtljus           2 Joule

Blixtljus 5 Joule Roterande LED

• XFD 2,5J - runtomstrålande 
• Vid 24 VDC 163 mA
• 12, 24 VUC, 115, 230 VAC

• XFC 2J - frontriktad
• Vid 24 VDC 127 mA
• 12, 24 VDC, 115, 230 VAC
• -40 °C till +55 °C
XFD: H 102 x Ø 79, IP65
XFC: H 85 x Ø 94, IP65

• LED som roterar “elektroniskt”
• Vid 24 VDC endast 15 mA 
• 12, 24 VDC, 115, 230 VAC
• Roterar 150 varv/minut 
• Anslutn. underifrån Ø 10 mm
• Har även statisk och pul-

serande funktion i samma 
enhet

RFD: H 102 x Ø 79, IP65

Blixtljus 24 Joule

Blixtljus 15 Joule

• Vid 24 VDC 1550 mA 
• 12, 24, 48 VUC, 115, 230 VAC
• VRA: 12-100 VDC, 12-72 VAC
• Dubbelblixt / enkelblixt
• -40 °C till +55 °C

XFK: H 185 x Ø 165, IP65

Roterande Halogen 40W
• Roterande ljus för vanligt eller 

uppochner montage
• Halogen 35 W för 12 / 24 VDC 

40 W för 230 VAC
• Vid 24 VDC 1,54 A
• 12, 24 VDC, 115, 230 VAC
• Roterar 180 varv/minut
• Kabel via 2xM20 även i sidan
• -25 °C till +50 °C
B400/RTH: H 220 x Ø 140, IP65

• Vid 24 VDC 870 mA 
• 24, 48 VUC, 115, 230 VAC 
• Valbart enkel-/dubbel-/trippel-

blixt
• Kabel via 2xM20 även i sidan
• -25 °C till +50 °C

B400/STR: H 220 x Ø 140, IP65

• Frontriktat & runtomstrålande
• Vid 24 VDC 250 mA 
• 12, 24 VUC, 48 VDC, 48 VAC 

115, 230 VAC 
• Kabel via 2xM20 även i sidan
• -25 °C till +55 °C

L101: H 83 x 86 x 86, IP66

Roterande   70W / 60W

Roterande spegel LED

Roterande LED

• Roterande reflektor 
• Halogenlampa 70 W / 24 VDC
• Vid 24 VDC 3 A 
• Glödlampa 60 W/B15d 
• Drar vid 230 VAC 275 mA
• Roterar 180 varv/minut
• 12 VDC, 115 VAC på begäran

RFK: H 185 x Ø 165, IP65

• LED som roterar “elektroniskt”
• Vid 24 VDC endast 100 mA
• 12, 24 VDC, 115, 230 VAC
• Roterar 120 varv/minut
• -40 °C till +55 °C

RFK/LED: H 185 x Ø 165, IP65

Blixtljus 11 Joule

Blixtljus 5 Joule

• Vid 24 VDC 680 mA 
• 12, 24, 48 VUC, 115, 230 VAC
• VRA: 12-100 VDC, 12-72 VAC
• Dubbelblixt / enkelblixt 
• -40 °C till +55 °C

XFL: H 133 x Ø 123, IP65
XFK: H 185 x Ø 165, IP65

• XFB - runtomstrålande
• Vid 24 VDC 277 mA
• 10-100 VDC, 115, 230 VAC
• XFC - frontriktad
• Vid 24 VDC 277 mA
• 12, 24 VDC, 115, 230 VAC
• Båda kan dockas med siren
• -40 °C till +55 °C
XFB: H 135 x Ø 94, IP65
XFC: H 85 x Ø 94, IP65

• Roterande ljus för vanligt eller 
uppochner montage

• Halogen 20 W för 12 / 24 VDC 
25 W för 230 VAC

• Vid 24 VDC 0,91 A
• 12, 24 VDC, 115, 230 VAC
• Roterar 180 varv/minut
• Kabelanslut. M20 även i sidan

B300/RTH: H 150 x Ø 100, IP65

Roterande Halogen 25W

• Spegel som roterar runt LED
• 178-251 mA vid 24 VDC
• Multispänningsutförande 5 W 

12-55 VDC eller 115-230 VAC
• Roterar 150 varv/minut
• -40 °C till +55 °C

RFK/RML: H 185 x Ø 165, IP65
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PSD                med LED
• PSD Statiskt, blinkande, 

3-blink & 5-blink
• <30 mA (56mA statiskt) vid 

24 VDC 
• 12, 24 VDC 115, 230 VAC
• Finns som ROG - 3 färger i 

samma enhet
• -40 °C till +55 °C

Mått: H 102 x Ø 79, IP65

PSK  Pulserande LED
• Kraftiga LED 120 blink/minut
• Vid 24 VDC 240 mA 
• 12, 24 VDC 115, 230 VAC
• Slavfunktion kan styra fler ljus
• PSK kan även lysa statiskt
• På begäran med glödlampa 

B15d 40 resp. 60 W.
• -40 °C till +55 °C

Mått: H 185 x Ø 165, IP65

PSB          med HP-LED
• Blinkande kraftiga HP-LED.
• Vid 24 VDC 79 mA 
• 10-55 VDC, 115-230 VAC
• Kan dockas med siren IAS-C
• Statiskt, blinkande, 3-blink & 

5-blink
• Finns som ROG - 3 färger i 

samma enhet
• -40 °C till +55 °C
Mått: H 135 x Ø 94, IP65

Frontriktade LED-ljus
• PSC statisk / blinkande LED
• Vid 24 VDC 75 mA
• 24 VDC, 115, 230 VAC
• -40 °C till +55 °C
• L101 har kraftiga HP-LED
• Vid 24 VDC 155 mA
• Blinkar 2 Hz eller lyser statiskt
• -25 °C till +55 °C
PSC: H 85 x Ø 94, IP65
L101: H 83 x 86 x 86, IP66

• Blinkar, roterar & lyser statiskt
• B400LDA kan styras i 3 steg 
• Vid 24 VDC 400 mA
• 10-50 VDC, 115, 230 VAC 
• B300LDA kan styras i 2 steg 
• Vid 24 VDC 130 mA
• 10-50 VDC, 90-230 VAC
• -25 °C till +50 °C
B400LDA: H 220 x Ø 140, IP65 
B300LDA: H 150 x Ø 100, IP65

9 olika LED-ljusmönster

Kraftig modulär LED

Modulär frontriktad LED

Modulär ROG LED

• SLR/S kraftig LED
• Modulär system med socklar 

och fästen.
• Motsvarar 6 Jouls blixtljus
• Blinkande-, blixtljus-, slump-

mässig effekt 
• Styrs med flera ledare 
• 12/24 VUC, 40/80 VUC 

120/240 VAC, -30 °C / +50°C
Mått: Ø 92 x 107,5(+ sockel), IP66

• XLF/S LED
• Modulär system med socklar 

och fästen.
• Statiskt, blinkande & blixtljus 

effekt 
• Styrs med flera ledare 
• 12/24 VUC, 40/80 VUC 

120/240 VAC
• -30 °C till +50 °C
Mått: Ø 92 x 42,5(+ sockel), IP66

• XLF/ROG LED med röd, grön 
& orange färg i samma enhet

• Modulär system med socklar 
och fästen.

• Statiskt eller blinkande
• Styrs med flera ledare 
• 12/24 VUC, 40/80 VUC 

120/240 VAC
• -30 °C till +50 °C
Mått: Ø 92 x 107,5(+ sockel), IP66

Modulär LED

Serie R Frontriktat ljus 
• Lyser starkt framåt/uppåt
• 30-89 mA vid 24 VDC
• Pulserande/blinkande LED
• Finns som ROG - 3 färger i 

samma enhet
• -40 °C till +55 °C

Mått: H 92 x Ø 123, IP65

Socklar, fästen & skydd
• Låg sockel 
• Hög sockel
• Väggsockel
• Dubbel Väggsockel
• Inbyggnadssockel
• Stolp sockel
• 12/24 VUC, 40/80 VUC 

120/240 VAC
• Gallerskydd
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• FLR/S kraftig LED
• Modulär system med socklar 

och fästen.
• Statiskt, blinkande & 

roterande 
• Styrs med flera ledare 
• 12/24 VUC, 40/80 VUC 

120/240 VAC
• -30 °C till +50 °C
Mått: Ø 92 x 107,5(+ sockel), IP66
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E2S22     Panelmontage
• Panelhål Ø 22, plåt <7 mm
• E2S22DBF* med blinkande 

LED och summerton
• 24, 48 VAC/DC, 115, 230 VAC
• 20-80 mA vid 24 VDC
• E2S22DBZ* = enbart summer
• E2S22DFS* = röda blink. LED
Mått: L 13 + 49 x Ø 22/29, IP65
• E2S22D** = enbart LED-ljus
Mått: L 17,5 + 34 x Ø 22/29, IP65

Batteridrivna ljus
• Även för laddbara batterier
• 2 st 1,5 V R20. Tid 40 timmar
• E-HZ510 har “blixtrande” LED
• E-HZ520 har statiska LED
• E-HZ610 blixtrar eller statiskt
• E-TF610 som HZ610 med 

flyt-fäste samt “ficklampa”
• E-EF350 145 mm, blixt-LED
• Magnetfästen och tillbehör
• IP66

Montagetillbehör etc.
• MB1, väggfäste i RF-stål
• MB2, v-fäste i vit (svart) plast
• MB12, väggfäste för STC
• MB15, väggfäste för SBU
• PM250, stolpfäste H 250
• PM250/STC, stolpfäste f. STC
• G1, gallerskydd för serie D
• G2,  ”  för serie L ,R & C
• G4,  “  för serie K (E & ISB)

• Magnetfot eller fast motage
• VXD, Xenon blixtljus 2,5 J 

Mått: H 120 x Ø 110, IP65
• VXL, Xenon blixtljus 11 J, 

VRL, roterande med H1/20 W 
Mått: H 140 x Ø 133, IP65

• VXK, Xenon blixtljus 11-24J 
VRK, roterande 55/70 W  
Mått: H 205 x Ø 192, IP65

• -40 °C till +55 °C

Fordonsljus fast/magnet

LBS                LED 5 mA
• LBS: Blixtrande LED
• Pulsande larmutgång 
• Vid 24 VDC endast 5 mA 
• Driftspänning:17-60 VDC
• Extra 12 V-sockel för 12 VDC
• Bajonettanslutning i sockeln
• XBS blixtljus 5 J, 10-60 VDC
• -25 °C till +70 °C
Mått: 102 x 100 x 100, 
IP65 (hög sockel)

ULPB Panelmont. IP67 
• Frontriktat lågt ljus
• Panelmontage via vingmutter
• ULPB har blixtenergi: 0,75 J
• 12/24 VDC
• 70 mA vid 24 VDC
• 60 singelblixtar / minut
• -25 °C till +50 °C

Mått: H 38 x Ø 75, IP67

• Bajonettanslutnig i sockeln
• XB Blixtljus 1 Joule
• 12/24 VDC & 230 VAC
• 50 mA vid 24 V  
• 60 singelblixtar / minut
• LB statisk/blinkande LED 
• 11-35 VDC
• 45-85 mA vid 24 V
• -25 °C till +70 °C
Mått: H 81 x Ø 85, IP65

XB och LB För larminst.
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Serie G         Marin IP 68
• Kabelanslut. M22 även i sidan
• Xenon blixtljus <24 Joule
• Roterande reflektor m. lampa
• Roterande med LED
• Pulserande med lampa / LED
• Statisk med lampa eller LED
• -40 °C till +55 °C

Mått: H 220 x Ø 256, IP68

MBL1            Marin IP67
• MBL1 med kraftiga LED
• Multfunkt.-LED styrs i 3 steg
• Välj av 9 olika “ljusmönster” 

4 roterande, 4 blinkande eller 
statiskt lysande

• 10-50 VDC, vid 24 V 400 mA 
• 24, 115, 230 VAC. 
• Finns som blixtljus
• -25 °C till +55 °C
Mått: H 233 x Ø 170, IP67

Serie J & F     Tuff miljö
• J har bottendel i aluminium
• F har syrabest. rostfritt stål
• Kabelanslut. M20 även i sidan
• Xenon blixtljus <24 Joule
• Roterande m. LED eller lampa
• Pulserande med lampa / LED
• Statisk med lampa eller LED
• -40 °C till +55 °C
Serie J: H 212 x 265 x 265, IP65
Serie F: H 192 x 155 x 185, IP65

P40  LED Panelmontage
• P40/S Statiskt, pulserande & 

Blixljus effekt
• P40/ROG LED med röd, grön 

& orange färg i samma enhet
• P40/A/LED Kombinerad med 

siren, 3 larmsteg
• P40/A 85dBA siren, 2 larmsteg
• -30 °C till +50 °C
• 12/24 VUC & 48/240 VAC
Mått: Ø 75 x 70 - 83 mm, IP65 

B100 & B200 litet format
• Xenon blixtljus 1 J, 0,75 Hz
• 10-30 VDC, 115, 230 VAC
• Drar vid 24 VDC: 80 mA (LED)
• Statisk/Pulserande LED/lampa
• B200 - Anslutn. underifrån Ø 

8 mm
• B100 - Panelanslutning via ett 

ø 37 mm panelhål (PG29)
• -25 °C till +50 °C
Mått: H 80 x Ø 60, IP65
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Produkter sirener:

• 45 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-35, 48, 230 VDC
• 24, 115, 230 VAC
• Vid 24 VDC < 200 mA
• -25 °C till +55 °C

Mått: H 157 x 168 x 168, IP66
MA112: Grå trattutförande, IP67

A121               <126 dBA
• Rött (grått) tåligt plasthölje
• 45 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-35, 48 VDC
• 24, 115, 230 VAC
• Vid 24 VDC < 950 mA
• -25 °C till +55 °C
Mått: H 192 x 190 x 190, IP66
MA121: Grå trattutförande, IP67

A105               <112 dBA
• 32 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.) 
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-35 VUC, 48 VDC, 115VDC
• 24 VAC, 115, 230VAC.
• Vid 24 VDC endast < 25 mA
• -25 °C till +55 °C

Mått: H 132 x 130 x 130, IP66

A112               <119 dBA

HA121 “Mekaniskt ljud”
• HA121 Elektromek. lågfrekv. 

ljud, spelas upp elektroniskt
• 470 - 1700 Hz, ringklocka etc.
• <124 dBA/1 m, 8 ljud.
• 24, 48 VDC, 24, 115, 230 VAC
•  Vid 24 VDC < 375 mA
Mått: H190 x 190 x 192, IP66
• HMA121 är marinutf. för IP67 

Trattform. Mått: L 321 x Ø 220
• HA105 mindre utf. <112 dBA

Motorsirener
• SO4 ger 125 dBA vid 900 Hz
• 230 VAC/1,4 A, 24 VDC/8 A
• Mått: H 250 x Ø 176, IP55
• DUPLO: 127 dBA / 1500 Hz
• 230 VAC/DC,1 A, max. 15 min
• Mått: L 195 x Ø 130, IP65
• SUPER-M 127 dB / 1680 Hz
• 230 VAC/DC, 1 A, även 115 V
• MASTERBLAST = SUPER-M 

12 VDC aktivering, drivs 230 V

Välj 3 ljud 500-1200 Hz

GPH lågfrekventa ljud

• H100 avger 100 dBA/1me
• Elektroniska m. mekaniskt ljud
• AC/DC: 10-30 V alt. 40-260 V
• H100  24 mA vid 24 VDC
H100B: H 79 x Ø 94, IP65
H100T: L 178 x Ø 94, IP65.

• H110T avger 110 dBA/1me
• 105 mA / 24 VDC. 2-stegsljud
H110T: L 337 x Ø 112, IP65

• GPH1 och GPH2 Elektroni-
ska och hållbara sirener med 
“mekaniska ljud”

• 105 dBA/1me. Volymkontroll
• 3 valbara ljud 500-1200 Hz 
• 24 VUC,  115, 230 VAC
• 62 mA vid 24 VDC
• UL-godkända
GPH1: H 60 x 116 x 116, IP66.
GPH2 innfälld H23x152x152, IP54 

Serie N
• N105: <113 dBA/1 m
• N110: <116 dBA/1 m
• N120: <120 dBA/1 m
• 32 valbara ljud, volymkontroll
• Seperat styrning av ton 2
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• -25 °C till +70 °C
N105: H 136,2 x 124,5, IP66
N110: H 166,3 x 124,5, IP66
N120: H 166,3 x 124,5, IP66

A100               <104 dBA
• 32 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)  
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-35 VUC, 48 VDC
• 24 VAC, 115, 230VAC.
• Vid 24 VDC endast < 25 mA
• -25 °C till +55 °C

Mått: H 76 x 86 x 86, IP66
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IAS-C & SON
IAS-C:
• 44 - 112 dBA volymkontroll
• 64 toner, IP 66
• 10-30VDC, 24-163mA/24 VDC
Mått: Ø 94 x 85 mm 
SON:
• 102 dBA max, volymkontroll
• 32 toner, IP 65 (hög sockel) 
• 12/24 VDC, 110/230 VAC 

35mA/24 VDC
Mått: Ø 94 x 85 mm 

Serie D Aluminium
D105:
• Aluminium A1 Si12 Cu
• Max 112 dBA
• IP 66, 25 mA vid 24 VDC
• Mått: 180 x 130 x 125 mm 
D112:
• Aluminium A1 Si12 Cu
• Max 119 dBA
• IP 66, 200 mA vid 24 VDC
• Mått: 180 x 130 x 125 mm 

SIR/S & SIR/MAX
• Modulär system med socklar 

och fästen
• 64 toner, 3 stegslarm
• 12/24 VUC, 40/80 VUC
• 120/240VAC
• -30 °C till +50 °C
SIR/S: 65 - 105 dBA
Mått: Ø 92 x 62 (+ sockel), IP65
SIR/MAX: 65 - 115 dBA
Mått: Ø 92 x 87,5 (+sockel), IP65
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Produkter kombinerade:

• Kraftiga LED, 120 blink/minut
• Max. 112 dBA/1 m 
• 64 valbara ljud, volymkontroll
• Separat styrning av ljud / ljus
• 12, 24 VDC, 115-230 VAC/DC
• Vid 24 VDC <142 mA + 53 mA
• -40 °C till +55 °C

ISB-T: H 171 x150x150, IP66 
ISB-E: H 117 x Ø 146, IP65

ISB-T / ISB-E          LED

AL121 Komb. siren/ljus

AL112 Komb. siren/ljus 

AL105 Komb. siren/ljus

• Separat styrning av ljud / ljus
• Blixtljus 5 J, 60 blixt/minut
• Nom. 121 dBA/1 me vid 1 kHz
• 45 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 12, 24, 48 V, 115, 230 VAC
• < 950 +250 mA vid 24 VDC
• -25 °C till +55 °C
Mått: H 192+83 x 190 x 190, IP66

• Separat styrning av ljud / ljus
• Blixtljus 5 J, 60 blixt/minut
• Nom. 112 dBA/1 me vid 1 kHz
• 45 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 12, 24, 48 V, 115, 230 VAC
• < 200 +250 mA vid 24 VDC
• -25 °C till +55 °C
Mått: H 157+83 x 168 x 168, IP66

• Separat styrning av ljud / ljus
• Blixtljus 5 J, 60 blixt/minut
• Nom. 105 dBA/1 me vid 1 kHz
• 32 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 12, 24, 48 V, 115, 230 VAC
• < 25 +250 mA vid 24 VDC
• -25 °C till +55 °C
Mått: H 132+83 x 130 x 130, IP66

AB121 Komb. siren/ljus

AB112 Komb. siren/ljus 

AB105 Komb. siren/ljus

• Separat styrning av ljud / ljus
• Blixtljus 15 J, 60 blixt/minut
• Nom. 121 dBA/1 me vid 1 kHz
• 45 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 12, 24, 48 V, 115, 230 VAC
• < 950 +400 mA vid 24 VDC
• -25 °C till +55 °C
Mått: H 192+83 x 190 x 190, IP65

• Separat styrning av ljud / ljus
• Blixtljus 5 J, 60 blixt/minut
• Nom. 112 dBA/1 me vid 1 kHz
• 45 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 12, 24, 48 V, 115, 230 VAC
• < 200 +250 mA vid 24 VDC
• -25 °C till +55 °C
Mått: H 157+83 x 168 x 168, IP65

• Separat styrning av ljud / ljus
• Blixtljus 5 J, 60 blixt/minut
• Nom. 105 dBA/1 me vid 1 kHz
• 32 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 12, 24, 48 V, 115, 230 VAC
• < 25 +250 mA vid 24 VDC
• -25 °C till +55 °C
Mått: H 132+83 x 130 x 130, IP65

AL100 Komb. siren/ljus
• Separat styrning av ljud / ljus
• Blixtljus 5 J, 60 blixt/minut
• Nom. 100 dBA/1 me vid 1 kHz
• 32 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 12, 24, 48 V, 115, 230 VAC
• < 25 +250 mA vid 24 VDC
• -25 °C till +55 °C
Mått: H 172 x 86, IP66

NL120/NX120  siren/ljus

NL110/NX110  siren/ljus 

NL105/NX105  siren/ljus

• Separat styrning av ljud / ljus
• LED / Blixtljus 5 J, 60 blixt/m
• Nom. 120 dBA/1 me vid 1 kHz
• 45 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 12, 24, 48 V, 115, 230 VAC
• < 120-550 +18 mA vid 24VDC
• -25 °C till +70 °C
Mått: H 192+83 x 190 x 190, IP66

• Separat styrning av ljud / ljus
• LED / Blixtljus 5 J, 60 blixt/m
• Nom. 110 dBA/1 me vid 1 kHz
• 45 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 12, 24, 48 V, 115, 230 VAC
• < 10-50 +18 mA vid 24 VDC
• -25 °C till +70 °C
Mått: H 157+83 x 168 x 168, IP66

• Separat styrning av ljud / ljus
• LED / Blixtljus 5 J, 60 blixt/m
• Nom. 105 dBA/1 me vid 1 kHz
• 64 valbara ljud, volymkontroll
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 12, 24, 48 V, 115, 230 VAC
• < 8-40 +18 mA vid 24 VDC
• -25 °C till +70 °C
Mått: H 132+83 x 130 x 130, IP66

IAS-C med blixtljus
• Serie C kan på ett snyggt sätt 

monteras ihop med sirenen 
IAS-C

• Snabbt montage. M10/M20
• Sirenen har 2-stegslarm
• 64 toner, Volymkontroll
• 10 - 30 VDC
• 24-163 mA vid 24 VDC

Mått: H 85 x 188 resp. 282, IP65
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SIR/LED/S        Modulär
• Modulär system med socklar 

och fästen.
• Statiskt och Pulserande
• 64 toner, 3 stegslarm
• 65 - 105 dBA
• 12/24 VUC, 40/80 VUC 

120/240 VAC
• -30 °C till +50 °C

Mått: Ø 92 x 62 (+ sockel), IP65

MCA112 Komb. IP67
• Separat styrning av ljud / ljus
• Blixtljus 5 J, 60 blixt/minut
• Alt. kraftiga LED (se MBL1)
• Nom. 112 dBA/1 me vid 1 kHz
• 45 valbara ljud, volymkontroll
• Blixt <200 +300 mA / 24 VDC
• LED <200 +400 mA / 24 VDC
• 10-50 VDC, 115, 230 VAC

Mått: L 385 x Ø 181, IP67

SIR/LED/MAX   Modulär
• Modulär system med socklar 

och fästen.
• Statiskt och Pulserande
• 64 toner, 3 stegslarm
• 65 - 115 dBA
• 12/24 VUC, 40/80 VUC 

120/240 VAC
• -30 °C till +50 °C

Mått: Ø 92 x 87,5 (+ sockel), IP65

• Separat styrning av ljud / ljus
• “Blixtrande” LED, 60 ggr/m.
• Fung. på pulserande utgång
• Max. 106 dBA/1 me
• 32 valbara ljud, volymkontroll
• 2-stegslarm, autom. synkron. 
• < 35 +5 mA vid 24 VDC
• 17-60 VDC, 230 VAC, (12 V)

Mått: H 80 x Ø 100, (IP65 H 104)

SONL             Blixtljus
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Serie DL kombinerade
DL105:
• LED ljus eller blixtljus 5J
• Max 112 dBA, IP 66
• 25 + 157 (250) mA / 24 VDC
• H 267 B 130 D 125 mm
DL112:
• LED ljus eller blixtljus 5J
• Max 119 dBA, IP 66
• 200 + 157 (250)mA / 24VDC
• H 267 B 130 D 125 mm 

Bra att veta:
I en normalt belyst industrimiljö kan ett blixtljus effekt anses ha följande 
effektiv räckvid (beronde på linsens utforming samt färg):
2,5 Joule ~ Ø 5 meter
5 Joule ~ Ø 10 meter
10 Joule ~ Ø 20 meter
15 Joule ~ Ø 30 meter
20 Joule ~ Ø 40 meter
- Om man tittar mot ett blixtljus så kan ett av de kraftigare variant synas 
flera kilometer i rätt miljö.

- Vid en fördubbling av avståndet så minskar ljusintensiteten med c:a 
25%.

- Ett blixtljus med enkelblixt avger all energi i en urladdning, ett blixtljus 
med dubbelblixt avger c:a 70% i första blixten. Dubbelblixt eller trippel-
blixt uppfattas oftast lättast av ögat.

H100/H110 Lågfrekvent
• H100BL = HB100B+B200LED
• H100BX = HB100B+B200blixt
Mått: H 135 x Ø 94, IP65.
• H100TL = HB100T+B200LED
• H100TX = HB100T+B200blixt
Mått: L 241 x Ø 94, IP65.
• H110TL = HB110T+B300LED
• H110TX = HB110T+B300blixt
• H110TR = HB100T+B300 rot.
Mått: L 463 x Ø 112, IP65

Socklar fästen & skydd
• Låg sockel 
• Hög sockel
• Väggsockel
• Dubbel Väggsockel
• Inbyggnadssockel
• Stolpsockel
• 12/24 VUC, 40/80 VUC 

120/240 VAC
• Gallerskydd
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Utrymningslarm:
Svensk Standard SS031711 är numera en upphävd standard, dock så kan man fortfarande hän-
visa till den och beställa den.

Många företag väljer att fortsätta att följa denna standard då man har fört in den i sina egna sätt 
att hantera brand och utrymning. Tydligheten med att separera brandlarm från utrymningslarm 
har tydliga fördelar. 
Brandlarm var tänkt som förvarning för fara i närliggande byggnad eller liknande, vilket man ej 
skulle stoppa produktionen för.
Utrymningslarm var omedelbar fara och utrymning skulle ske.

Den Tekniska Rapporten TR47/2014 ersätter den numera upphävda standarden.

BBR 19:

Utdrag från BBR 19 - 5 : 2512 Utrymningslarm

Utrymmen i publika lokaler där personer med hörselnedsättning kan vistas utan direktkontakt 
med andra personer ska förses med kompletterande larmdon så att även hörselskadade och 
döva nås av varningssignaler i händelse av brand eller annan fara.
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Varningsljus:
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DBXD           5-16 Joule
• Xenon blixtljus 5, 11, 16 Joule
• Vid 24 V: 300/680/920 mA
• 12, 24, VUC, 115, 230 VAC

Mått: H 148 x 200 x 150, IP65

DBXV             5-24 Joule 

L101D                5 Joule

DX/1218                 LED

DX/1C                     LED

DX/2C          2 & 5 Joule

DX/2K               24 Joule

• Xenon blixtljus 5, 11, 16, 24 J
• Vid 24 VDC: 

300/680/920/1550 mA
• 12, 24, VUC, 48 VDC, 115 

eller 230 VAC
• Kabelanslutning <4 mm2
• Kan komb. med sirenen IAS-T

Mått: H 189 x 300 x 150, IP65

• Xenon blixtljus 24 Joule
• Vid 24 V: 1550 mA
• 24 VUC, 115, 230 VAC
• Skyddsgaller på begäran

Mått: H 380 x Ø 165, IP65

• Frontriktad kraftig stråle
• Xenon blixtljus 5 Joule
• Vid 24 V 550 mA
• 12, 24, 48, V, 115, 230 VAC
• L101D/100 är en variant med 

sirenen A100 monterad

Mått: H 83 x 175 x 86, IP55

• Kraftiga röda/vita HP-LED 
“blixtar” i klar lins

• Vid 24 VDC endast 90 mA
• 10-55 VDC, 115, 230 VAC
• Kan sidomonteras med siren
• Vit alternativt röd bottendel

Mått: H 135 x Ø 94, IP65

• Röd/vit växlande LED “blixtar”
• Passar för små utrymmen, 

toalettere etc. enligt BBR 19
• Vd 24 VDC endast 21 mA 
• 24 VUC, 115, 230 VAC

Mått: H 102 x Ø 79, IP65

• Frontriktad kraftig stråle
• Kraftiga röda/vita LED 
• Vid 24 VDC endast 10 mA 
• Passar för kontor, korridorer, 

toalettere etc. enligt BBR 19
• Vitt ABS-hölje

Mått: H 58 x 178 x 122, IP54

• Frontriktad kraftig stråle
• Kraftiga röda/vita LED klar lins
• Vid 24 VDC endast 29 mA 
• Passar för små utrymmen, 

toalettere etc. enligt BBR 19
• Kan monteras ihop med siren
• Ev. mont. utanpå apparatdosa

Mått: H 85 x Ø 94, IP65

• Röd/vit växlande blixtljus alt. 
enbart vita eller röda blixtar.

• Frontriktad kraftig stråle
• Xenon blixtljus 2 eller 5 Joule
• Vid 24 VDC 133 resp. 300 mA
• Kan monteras ihop med siren
• Vit alternativt röd bottendel

Mått: H 85 x 188, IP65

DX/1B               HP-LED

DX/1D                     LED

DX/1R Utrymningsljus 
• Röd/vit växlande LED “blixtar”
• Frontriktad kraftig stråle 

lämplig för långa korridorer
• Kraftiga röda/vita LED klar lins
• Vid 24 V endast 16-69 mA
• 24 VUC (AC och DC)

Mått: H 92 x Ø 123, IP65

SDBXL            Metallbox
• Som DBXV ovan men i metall-

box samt skyddsgaller
• Xenon blixtljus 5, 11, 16 Joule
• Vid 24 V: 300/680/920 mA
• 12, 24, VUC, 115, 230 VAC

Mått: H 273 x 400 x 200, IP65

• Röda vita alternerande blixtar
• Lämplig i kontor och små rum
• Xenon blixtljus 2,5 Joule
• Drar vid 24 V 170 mA
• 12, 24, VUC, 115, 230 VAC

Mått: H 132 x Ø 78, IP65

DX/XTA                   blixt
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Sirener:

Kombinerade enheter:
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• Blixtljus 5 Joule
• Vid 24 VDC 300 mA
• För zon 1 & 2 (eller 21 & 22)
• ATEX II 2G / Ex d IIB T4 / T5
• ATEX II 2D / Ex tD A21 IP67
• LM6 alum. + stål, 2 x M20

Mått: H 332 x Ø 127, IP67

DX/EX Ex-utförande
• DX/MI/24 är ett otroligt kraftigt 

LED utrymningsljus på 2000 
Cd för utomhus bruk alt. för 
stora industrilokaler.

• 24 VDC ±15%  2,92 A
• -40... +55°C, IP66
• 
• 
• 
Mått: H 220 x Ø 400

DX/MI - LED Utomhus

TA121            <126 dBA

TA112            <119 dBA

TA105            <112 dBA

• 45 valbara ljud, volymkontroll
• Både brand och utrymning 

med 3-ledare ( 3 minusledare)
• Samt lågfrekv. ljud för sjöfart
• 3-stegslarm, med extra minus
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-35 VDC, ( 230 VAC)
• Vid 24 VDC  max. 950 mA

Mått: H 192 x 190 x 190, IP66

• 45 valbara ljud, volymkontroll
• Både brand och utrymning 

med 3-ledare ( 3 minusledare)
• Samt lågfrekv. ljud för sjöfart
• 3-stegslarm, med extra minus
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-35 VDC. 
• Vid 24 VDC max. 200 mA

Mått: H 157 x 168 x 168, IP66

• 32 valbara ljud, volymkontroll
• Både brand och utrymning 

med 3-ledare ( 3 minusledare)
• Samt 15 ljud för industriappl.
• 3-stegslarm, med extra minus
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-35 VDC.
• Vid 24 VDC endast < 25 mA

Mått: H 132 x 130 x 130, IP66

IAS-E / IAS-T <112 dBA
• 64 valbara ljud, volymkontroll
• Både brand- och utrymning 

med 3-ledare ( 2 minusledare)
• Vid 24 VDC 24-142 mA
• 12, 24, VDC, 115-230 VAC/DC

IAS-T: H 171 x Ø 146, IP66
IAS-T kan komb. ihop med DBXV 
IAS-E: H 117 x Ø 146, IP65

• 64 valbara ljud, volymkontroll
• 13 komb. av både brand & 

utrymning. 51 andra sirenljud
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-30 VDC, 115-230VAC/DC
• Vid 24 VDC 24-163 mA
• Kan monteras med serie B&C
• Vit eller röd.

Mått: H 85 x Ø 94, IP65

IAS-C             <112 dBA

SON12/24     <106 dBA
• Snabb bajonett-montage
• Max. 106 dBA/1 m
• 32 valbara ljud, volymkontroll
• 2-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 9-60 VDC, 115, 230VAC
• 35 mA vid 24 VDC

Mått: H 81 x Ø100, (IP65 H 104)

• Kombinerad siren med LED
• Valfri kabelansl. även i sidan
• 112 dBA, 64 ljud, volymkontr.
• 13 komb. av brand & utrymn-

ing samt 51 andra sirenljud.
• Kraftiga röda/vita LED klar lins
• Separat styrning av ljud / ljus
• Vid 24 V endast  max.195 mA

H 117 x ø146 alt. 171 x 150 x 150

DX/ISB Siren & LED-ljus Utrymningsljus + siren
• DX/2C eller DX/1C kan på ett 

snyggt sätt monteras ihop 
med sirenen IAS-C (ovan)

• Snabbt montage. M10/M20
• Sirenen har 2-stegslarm. Välj 

bland 13 komb. av brand och 
utrymningsljud samt 32 andra 
allmänna ljud. Volymkontroll.

Mått: H 85 x 188 resp. 282, IP65

L101D/100         5 Joule
• Frontriktad kraftig stråle
• Xenon blixtljus 5 Joule
• L101D/100 är en variant med 

sirenen A100 monterad

DBXV/IAS-T
• Xenon blixtljus 5, 11, 16, 24 J
• Vid 24 VDC: 

300/680/920/1550 mA
• 112 dBA
• Kabelanslutning <4 mm2
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Bra att veta:

Beställ hem nya Tekniska rapporten som ersätter SS031711, det är en kortfattad och enkel re-
kommendation. TR47/2014 beställes från SIS (www.sis.se).

Brandlarm:
EN 54-3:

Europas ”Construction Products Directive” (CPD) täcker komponenterna i brandlarmssystem, 
inklusive ljud- och ljuslarmsanordningar. Detta förutsätter att när en lämplig harmoniserad stan-
dard	blir	tillgänglig,	måste	alla	sådana	komponenter	certifieras	enligt	standarden	och	bära	CE-
märkning.

Europas standarden EN 54-3, alla sirener omfattas av standarden, och då de släpps ut på mark-
naden	i	Europa	kommer	de	att	certifieras	enligt	standarden	av	ett	anmält	organ.

Vad omfattas av standarden?
- ”Krav, testmetoder och prestandakriterier”.
- ”Hörbara brandlarms enheter i en installation avsedd att signalera en ljudvarning för brand mel-
lan en brandvarnare och larmsystemet och de närvarande i byggnaden”.
-	”Utrustningar	som	beräknar	sin	driftstyrka	genom	en	fysisk	elektrisk	anslutning	till	en	extern	
strömkälla,	t.ex.	ett	brandlarm”.

Vad utesluts?
- ”Högtalarenheter som i första hand är avsedda att avge akuta röstmeddelanden.” Dock otydlig 
då sådana system ofta även avger en alarmton, vilken är då i första hand?
-	”Tillsyns	sirener,	exempelvis	inom	styr	och	indikationsutrustning”.

För närvarande är det inte samma evakuerings signal i hela Europa. Standarden anger därför 
ingen	specifik	signal.	Standarden	kräver	dock	tillverkaren	att	förklara	ljudfrekvenserna,	frekvens-
områden och ljudmönster så att man kan välja en lämplig enhet utifrån tillverkarens uppgifter.
Olika	ljuds	utgångsnivåer	behövs	för	olika	tillfällen.Till	exempel	så	kan	det	ibland	vara	nödvändigt	
att täcka ett stort område med en enda siren som ger en hög utgångsnivå, och ibland kan det 
vara bättre att använda ett större antal sirener med lägre utgångsnivåer.
Standarden	specificerar	därför	inte	ljudets	utgångsnivåer	men	kräver	att	tillverkarna	ska	förklara	
dessa	nivåer,	standarden	definierar	hur	dessa	nivåer	ska	förklaras.

Standarden kräver tillverkaren att ange minimum ljudnivå, som är uppmätt på ett ekofritt tomt fält 
och 1 meter ifrån enheten. De olika graderna som det skall mätas på beror på hur enheten är 
monterad. Ljudet mäts i dB(A) och dessa mätningar görs med högsta och lägsta möjliga spänning 
för	varje	ton	eller	fas	på	enheten.	En	minimum	gräns	på	65	dB(A)	åt	något	håll,	och	en	maximum	
gräns 120 dB(A) åt något håll på grund av att minska riskerna för permanenta hörsel skador. 

Konstruktions krav för inomhus användning är IP21C och utomhus IP33C.

Standarden inkluderar flera märkningskrav, såsom miljötyp (typ A, inomhus, eller typ B, utom-
hus), nummer på standarden, namn eller trademark på tillverkaren eller leverantören, matnings-
spänning och spänningsområden etc.
Standarden kräver att miljötest skall utföra på den hörbara enheten, test så som klimattest,  me-
kaniska tester och ett elektromagnetisk kompatibilitets test.

sida 19
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Kategorier:
EN	54-23	delar	upp	blixtljusen	i	3	olika	kategorier:	Vägg	(w)	Tak	(c)	och	Öppen.	Vägg	och	
takmonterade	blixtljus	har	en	installationshöjd	och	täckningsvolym	/	bredd	som	är	specificerade	
enligt	den	nya	standarden.	Den	öppna	kategorin	överlåter	specifikationen	av	täckningsvolym	/	
bredd	och	montagehöjd	åt	tillverkaren,	så	länge	blixtljuset	uppfyller	kravet	på	0.4	lm	/	m2	på	en	
vinkelrät yta. 

EN 54-23:
Den 31/12 2013 trädde EU´s nya standard för brandlarm i kraft - EN 54-23. Syftet är att stan-
dardisera	kraven	på	blixtljus	som	används	vid	brandlarm.	

Där fastställs krav på hur väl synligt ett visuellt brandlarm (VAD) skall vara i alla vinklar och från 
alla	håll,	samt	att	ljusstyrkan	hos	ett	blixtljus	skall	uppnå	minst	0.4	lm	/	m2.

Blixtljuset	måste	vara	vitt	eller	rött	med	en	blixtfrekvens	på	0,5	Hz	-	2	Hz.

Det ställs även krav på att ljusen skall vara testade och godkända vid ett EU-godkänt testin-
stitut	och	att	varje	varningsljus	skall	ha	en	”coverage	specification	code”,	dvs	att	produktens	
täckningsområde måste anges i ett dokument som medföljer varje enskild produkt.

Öppen kategori

Denna klass tillåter tillverkaren att själv 
specificera	täckningsområdet,	kravet	på	0.4	
lm/m2	gäller.	I	produktspecifikationen	måste	
följande stå angivet:

- Montagehöjd
- Montageplats
-	Minimum	och	max	montagehöjd
- Form och dimension på täckningsvolym

Takmontage

Takmonterade	blixtljus	sprider	ljuset	cylin-
derformat.	Täckningsvolymen	är	klassifice-
rad enligt koden:
C -X - Y.

C- står för tak (ceiling)
X-	är	maximal	montagehöjd
Y- är diametern i meter för täckningsytan

Alla mått mäts i meter, och minimum montagehöjd 
enligt EN54-23 är 3m, 6m eller 9 m.

Väggmontage

Väggmonterade	blixtljus	sprider	ljuset	i	en	
rektangulär ljusstråle. Täckningsförmågan är 
klassificerad	i	enligt	koden:	W	-	X	-	Y.	
 
W- står för vägg (wall)
X-	är	maximal	montagehöjd
Y- är bredd och längd av täckningsytan

Alla mått mäts i meter och minimum montagehöjd 
enligt EN 54-23 är 2.4 m.
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Takmontage:

Väggmontage:
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11.3m x 11.3m

15m 
Diameter

11.3m x 
11.3m

3.1m
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Varningljus enligt EN 54-23:

Sirener enligt EN 54-3:
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TA121            <126 dBA

TA112            <119 dBA

TA105            <112 dBA

• 45 valbara ljud, volymkontroll
• Både brand och utrymning 

med 3-ledare ( 3 minusledare)
• Samt lågfrekv. ljud för sjöfart
• 3-stegslarm, med extra minus
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-35 VDC, ( 230 VAC)
• Vid 24 VDC  max. 950 mA

Mått: H 192 x 190 x 190, IP66

• 45 valbara ljud, volymkontroll
• Både brand och utrymning 

med 3-ledare ( 3 minusledare)
• Samt lågfrekv. ljud för sjöfart
• 3-stegslarm, med extra minus
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-35 VDC. 
• Vid 24 VDC max. 200 mA

Mått: H 157 x 168 x 168, IP66

• 32 valbara ljud, volymkontroll
• Både brand och utrymning 

med 3-ledare ( 3 minusledare)
• Samt 15 ljud för industriappl.
• 3-stegslarm, med extra minus
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-35 VDC.
• Vid 24 VDC endast < 25 mA

Mått: H 132 x 130 x 130, IP66

IAS-E / IAS-T  <112 dBA
• 64 valbara ljud, volymkontroll
• Både brand- och utrymning 

med 3-ledare ( 2 minusledare)
• Vid 24 VDC 24-142 mA
• 12, 24, VDC, 115-230 VAC/DC

IAS-T: H 171 x Ø 146, IP66
IAS-T kan komb. ihop med DBXV 
IAS-E: H 117 x Ø 146, IP65

• 64 valbara ljud, volymkontroll
• 13 komb. av både brand & 

utrymning. 51 andra sirenljud
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 10-30 VDC, 115-230VAC/DC
• Vid 24 VDC 24-163 mA
• Kan monteras med serie B&C
• Vit eller röd.

Mått: H 85 x Ø 94, IP65

IAS-C             <112 dBA

SON12/24     <106 dBA
• Snabb bajonett-montage
• Max. 106 dBA/1 m
• 32 valbara ljud, volymkontroll
• 2-stegslarm, (med minusled.)
• Autom. synkron. (ger +3dBA)
• 9-60 VDC, 115, 230VAC
• 35 mA vid 24 VDC

Mått: H 81 x Ø100, (IP65 H 104)

EN 54-23 Väggmontage
• Röd eller vit kapsling
• Låg eller hög (IP65) sockel
• 40 mA 1hz (20 mA 0.5hz) 
• 17-60 VDC, -25 till +70°C
EN/LBS/W/K:
• Klar lins 11,3 x 11,3 m
EN/LBS/W/R:
• Röd lins 7,5 x 7,5 m 

Mått: H 81 x Ø100, (IP65 H 104)

EN 54-23 Takmontage
• Röd eller vit kapsling
• Låg eller hög (IP65) sockel
• 40 mA 1hz (20 mA 0.5hz) 
• 17-60 VDC, -25 till +70°C
EN/LBS/C/K:
• Klar lins Ø 15 m
EN/LBS/C/R:
• Röd lins Ø 8,9 m 

Mått: H 81 x Ø100, (IP65 H 104)

• N105: <113 dBA/1 m
• N110: <116 dBA/1 m
• N120: <120 dBA/1 m
• 32 valbara ljud, volymkontroll
• Seperat styrning av ton 2
• 3-stegslarm, (med minusled.)
• -25 °C till +70 °C
N105: H 136,2 x 124,5, IP66
N110: H 166,3 x 124,5, IP66
N120: H 166,3 x 124,5, IP66

Serie N
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Kombinerade enheter enligt EN 54-3 & EN 54-23:
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Väggmontage 97 dBA
• 97 dBA, Röd/vit kapsling
• Låg eller hög (IP65) sockel
• 45,1 mA 1hz, 17-60 VDC 
• -10 till +70°C
EN/SONL/W/K:
• Klar lins 11,3 x 11,3 m
EN/SONL/W/R:
• Röd lins 7,5 x 7,5 m 

Mått: H 81 x Ø100, (IP65 H 104)

Takmontage 97 dBA
• 97 dBA, Röd/vit kapsling
• Låg eller hög (IP65) sockel
• 45,1 mA 1hz, 17-60 VDC 
• -10 till +70°C
EN/SONL/C/K:
• Klar lins Ø 15 m
EN/SONL/C/R:
• Röd lins Ø 8,9 m 

Mått: H 81 x Ø100, (IP65 H 104)

Väggmontage 105 dBA
• Röd kapsling
• 105 dBA
• 70 mA 1hz, 17-60 VDC
• IP66, -25 till +70°C
EN/N105/W/K:
• Klar lins 11,3 x 11,3 m
EN/N105/W/R:
• Röd lins 7,64 x 7,64 m 

Mått: H 159 x B 136 x D 124,5

Väggmontage 110 dBA
• Röd kapsling
• 110 dBA
• 85 mA 1hz, 17-60 VDC 
• IP66, -25 till +70°C
EN/N110/W/K:
• Klar lins 11,3 x 11,3 m
EN/N110/W/R:
• Röd lins 7,64 x 7,64 m 

Mått: H 159 x B 136 x D 124,5

Val av produkt och placering

Det	finns	en	rad	olika	faktorer	att	ta	hänsyn	till	då	man	ska	välja	produkt	och	då	man	väljer	plats	
för	placering	av	en	produkt.	Flertalet	externa	faktorer	kan	påverka	effekten	av	blixtljusets	ljusstyr-
ka. Då kravet från EN54-23 är att ljuset ska avge minst 0.4 lm/m2 konstant är det viktigt att göra 
en analys av följande för att veta hur många larmpunkter som kommer att bli nödvändiga.

Miljö:	Vilken	typ	av	miljö	skall	blixtljuset	sitta	i,	är	det	inne	eller	ute?	Ta	hänsyn	till	miljön	och	välj	
därefter ett ljus med passande IP-klass. Dock lägst IP21 för inomhusbruk och IP33 för utomhus-
bruk.

Omgivningsljus: 
Se	över	de	ljuskällor	som	finns	i	lokalen.	Ljus	både	från	lampor	och	fönster	påverkar.	Tidpunkt	på	
dagen har en stor inverkan på ljuset i en lokal, då solljus kan nå in genom fönster. 
Vad	kan	möjligtvis	påverka	effekten	av	blixtljuset	i	erat	fall?	Kanske	behövs	åtgärder	för	att	styra	
det	omgivande	ljuset	med	t.ex.	persienner	eller	gardiner.	Det	är	mycket	bra	att	göra	en	grundlig	
undersökning	av	omgivningsljuset	med	en	luxmätare.	På	så	sätt	får	man	fram	vilket	som	är	loka-
lens	genomsnittliga	ljusnivå	och	efter	detta	väljer	man	typ	av	blixtljus	samt	antal	larmpunkter.

Reflekterande ytor:
Hur	ser	väggarna	och	golven	ut	i	lokalen,	är	de	matta	eller	glansiga?	Ytor	som	är	reflekterande	
hjälper till att sprida ljuset mer, medan matta ytor dämpar ljus.

           
            Fortsättning...
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Sikt:
Är	det	fri	sikt	till	blixtljuset	eller	skyms	det	av	något?	Vid	placering	av	blixtljuset	bör	man	ta	
hänsyn	till	div.	barriärer	för	sikten.	Om	möjligt,	placera	i	första	hand	blixljuset	så	att	det	är	
direkt synligt för alla personer i byggnaden. Då detta inte alltid är möjligt, bör man testa och se 
hur	de	olika	ytorna	i	lokalen	reflekterar	ljuset	från	blixtljuset	och	därefter	välja	plats	för	instal-
lation. Ta även hänsyn till om personerna som vistas i lokalen använder färgade skyddsglasö-
gon  visir eller inte. Det är också en faktor som kan påverka sikten. Ljuset måste kunna nå alla 
berörda parter.

Lokalens utformning:
Hur	ser	lokalen	ut?	Hur	stor	är	lokalen?	Exempelvis:	i	ett	trapphus	bör	ljuset	från	ett	varnings-
ljus uppfylla EN54-23 i hela arean av varje våningsplan.

Vem skall vistas i lokalen:
- Personer med ljuskänslig epilepsi kan utlösa kramper om de utsätts för blinkande ljus, för 
att försöka undvika detta till högsta möjliga mån så är TOLEKA’s VAD´s synkroniserade med 
varandra och avger en blixt med en blixthastighet i enlighet med EN54-23.

- Där hörselskadade vistas i eller utrymmen där hörselskydd nyttjas så bör man ha fler än en 
larmpunkt. 

Bra att veta:
- Alla varningsljus för indikering av brandlarm skall vara i samma färg i 
hela byggnaden

- Dessa varningsljus skall inte kunna förväxlas med någon annan visuell 
larmsignal i byggnaden

- Varningsljus i samma utrymme skall vara synkroniserade med varan-
dra enligt klausulerna 4.33 (g) och 4.5.5 av CoP001
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EX-klassade produkter:
Information:

ATEX-direktiven,	som	är	gemensamma	inom	EU,	är	utformade	för	att	förhindra	att	explosiv	
atmosfär	antänds	och	orsakar	skador.	Explosiv	atmosfär	uppstår	när	det	finns	brännbara	
ämnen i kombination med luft. Brännbara ämnen kan vara i form av damm, gas, ånga eller 
dimma.

ATEX omfattar ett brett område. Det kan vara energibolag med fastbränsle, oljebränsle 
och/eller naturgas, snickerier, jordbruk, lackeringsföretag, pulver- och kemihantering i olika 
former, bensinstationer, kvarnar, skolor (kemisalar), restauranger som hanterar gasol eller 
annan brandfarlig gas/vätska, petrokemisk industri och andra känsliga miljöer.

I	många	industriella	processer	finns	det	en	explosionsrisk	på	grund	av	användningen	av	
damm/pulver, gaser och brandfarliga vätskor eller på grund av uppkomsten av sådana äm-
nen	under	en	process.	Dagens	lagstiftning	ställer	krav	på	skydd	mot	explosion	och	antänd-
ning, dessutom skall åtgärder vara dokumenterade. 

Vid	hantering	av	brandfarliga	gaser	eller	vätskor	kan	det	bildas	en	explosiv	atmosfär	i	
anslutningen till hanteringen. Vid antändningen kan personal och egendom skadas och 
orsaka brand eller produktionsavbrott.

Dammexplosion	är	en	antändning	av	ett	dammoln	med	en	volymökning	som	följd.	Om	
dammet	är	inneslutet	kommer	det	att	leda	till	tryckökning	och	en	efterföljande	flamma	när	
inneslutningen	brister.	I	en	dammig	miljö	finns	det	risk	för	efterföljande	explosioner	i	närlig-
gande utrymmen när lagrat damm virvlas upp och antänds.

Godkännanden av EX-produkter sker idag enligt ATEX eller den äldre klassningen 
IECEx.	Certifieringen	sker	enligt	INMETRO,	GOST,	Vds,	KEMA,	IECEx	etc.

Ex-klassade zoner:

Riskområden	är	indelade	i	zoner	beroende	på	frekvens	och	varaktighet	av	en	ex-
plosiv atmosfär enligt följande:

ZON 0 och 20:	Riskområde	i	vilket	en	explosiv	atmosfär	förekommer	ständigt,	
långvarigt eller ofta.

ZON 1 och 21:	Riskområde	i	vilket	en	explosiv	atmosfär	förväntas	förekomma	vid	
normal hantering.

ZON 2 och 22:	Riskområde	i	vilket	en	explosiv	atmosfär	förväntas	förekomma	vid	
normal hantering och om den likväl förekommer, i så fall endast sällan och kortva-
rigt.
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Rätt produkt till rätt applikation:

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	an-
vänds.	Man	kan	även	i	vissa	zoner	använda	sig	av	produkter	inkopplade	via	barriärer,	
dessa produkter kallar vi Intrinsically safe.

Intrinsically safe produkterna är konstruerade så att den ingående energin begränsas 
så att varje gnistbildning i enheten inte kan generera tillräckligt med värme för att skapa 
antändning.	Dessa	produkter	kopplas	in	via	en	zenerdiod	barriär	eller	galvanisk	isolator.	
Lämpliga för mindre utrymmen.

Ex-klassade	produkter	är	tillverkade	så	att	all	teknik/mekanik	är	inkapslade	i	ett	utrym-
me	som	är	tillräckligt	robust	för	att	förhindra	en	inre	explosion	att	nå	utsidan.	Detta	gör	
såklart att dessa produkter är mer robusta än Intrinsically safe produkterna.
De	Ex-klassade	produkterna	är	också	miljömässigt	klassade	till	den	grad	av	skydd	som	
vanligtvis krävs, IP66 eller IP67. Lämpliga för större utrymmen.

I	en	”Ex-klassning”	t.ex.	EExd	IIC	T4	så	betyder	de	olika	bokstavskombinationerna	följan-
de ( i ordning från vänster till höger):

E  - Europeisk klassning
Ex		 	 -	Explosivt	skyddad.
d  - Står för hur hög säkerhet produkten har och därmed i vilken Zon den   
    kan installeras: (Bokstavskombinationen ia och vissa typer av s får användas 
    i Zon 0. Bokstavskombinationerna ia, d, de, e, p, eller s får användas i Zon 1,
    (de = utökad säkerhet). Bokstavskombinationen n samt alla ovan får 
                installeras i Zon 2.)
IIC  - Är baserad på hur mycket energi som behövs för att antända gasen:
    (Grupp I (metan) gäller enbart för gruvor och liknande.
    Grupp II är avsedda för montage ovan ”jord”. Denna kan dessutom delas upp i   
                       underklasser beroende på gastyp: IIA = Propan. IIB = Ethylen. IIC =  Hydrogen och Acety 
                       len.)
T4	 	 -	Uppger	vilken	maxtemperatur	som	kan	bildas	på	enhetens	yta	eftersom		 	
    även denna kan antända en gas. Följande temperaturklasser gäller:
    T1 = max. 450°C. 
    T2 = max. 300°C. 
    T3 = max. 200°C. 
    T4 = max. 135°C.
    T5 = max. 100°C.
    T6 = max. 85°C.
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Kort info om direktivet 94/9/EC även kallad ATEX som gäller från 1 juli 2003.
ATEX direktivet gör en uppdelning i grupper och kategorier.

Grupp 1: Avser gruvor och delas upp i kategori M1 och M2.

M1=	Produkter	som	skall	fungera	i	explosiv	miljö.	
M2=	Produkter	som	avses	stängas	av	när	explosiv	atmosfär	uppstår.

Grupp 2: Avser alla övriga platser, och delas upp i kategori 1, 2 och 3.

Kategori	1	=	Produkter	som	används	där	explosiv	atmosfär	finns	kontinuerligt	eller	ofta.
Kategori	2	=	Där	explosiv	atmosfär	förväntas	uppstå	och	måste	innehålla	en	hög	säker-
hetsnivå.
Kategori	3	=	Där	explosiv	atmosfär	ej	förväntas,	men	en	viss	nivå	av	skydd	måste	finnas.

- För gaser lägger man till bokstaven G (1G, 2G eller 3G). 
- För damm bokstaven D.

Från	och	med	2010	är	alla	produkter	även	klassade/godkända	enligt	IECEx.
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Sirener med 32 valbara ljud

• 110 eller 120 dBA, med volymkontroll
• 12, 24, 48 VDC &115, 230 VAC
• ATEX / IECEx
• II 2G. Ex d(e) IIB T4 Ta. -50 °C till +70 °C
• II 2G. Ex d(e) IIC T4 Ta. -50 °C till +55 °C

Blixtljus eller LED med skyddsgaller

• 5, 10, 15 och 21 Joule
• Val av linsfärg vid beställning
• 12, 24 VDC & 115, 230 VAC
• ATEX / IECEx
• II 2G. Ex d IIB T3 Ta. -50 °C till +70 °C
• II 2G. Ex d IIC T4 Ta. -50 °C till +55 °C
• II 2D. Ex tD A21 IP67 T200

Kombinerad blixtljus och siren

• 32 valbara ljud
• Blixtljus 5J med skyddsgaller
• 110 dBA, med volymkontroll
• 12 VDC, 24 VDC & 230 VAC
• ATEX / IECEx
• II 2G. Ex d IIB T4 Ta. -50 °C till +70 °C
• II 2D. Ex tD A21 IP67 T115°C

Utrymningsljus enligt SS031711
Blixtljus Rött & Vitt alternerande

• 24 VDC eller 230 VAC
• ATEX / IECEx
• II 2G. Ex d IIB T4 Ta. -50 °C till +70 °C
• II 2G. Ex d IIB T5 Ta. -50 °C till +55 °C
• II 2D. Ex tD A21 IP67 T115°C

• ”Krossa glaset eller tryckknapps lösning.”
• 6, 12, 24, 48 VDC & 250 VAC
• ATEX / IECEx
• II 2G Ex e d mb IIC T4 Gb
• II 2D Ex t IIIC T70°C Db

Sirener BEXS

Kombinerad enhet BEXCS

Produkter:

Serien BEX är tillverkad i aluminium

Blixtljus BEXBG

Utrymningsljus DX/EX/031711

Manuella Tryckknappar BEXCP3B
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Sirener med 45 & 32 valbara ljud

• 110 dBA & 117 dBA, med volymkontroll
• 12 - 30, 38 - 60 VDC & 100 - 260 VAC
• ATEX / IECEx
•     II 2G Ex d IIC T4 Ta. -60 ° till +50 °C
•     II 2G Ex d IIC T3 Ta. -60 ° till +70 °C
•     II 2G Ex d IIB T6 Ta. -60 ° till +50 °C
•     II 2G Ex d IIB T5 Ta. -60 ° till +65 °C

Effekt:   15 eller 25 Watts RMS
70v line (25W):  25W / 12.5W / 6W / 2W
100v line (25W):  25W / 12.5W / 6W / 2W
   8 Ohm eller 16 Ohm
Frekvens:   300Hz (15w 400Hz) till 8000 Hz 
ATEX / IECEx
    II 2G Ex d IIC T4 Ta. -60 ° till +50 °C
    II 2G Ex d IIC T3 Ta. -60 ° till +65 °C (15 W +70 °C)
    II 2G Ex d IIB T6 Ta. -60 ° till +50 °C
    II 2G Ex d IIB T5 Ta. -60 ° till +65 °C

”Krossa glaset” eller tryckknapps lösning.

• 6, 12, 24, 48 VDC & 250 VAC
• ATEX / IECEx
• II 2G Ex e d IIC T6 Gb
• II 2D Ex t IIIC T60 °C Db

Siren GNE

Högtalare GNE

Serie GNE är tillverkad i GRP (Glasfiberarmerad polyester).

Manuella tryckknappar GNEXCP
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Siren med 49 valbara ljud
• 100 dBA/1khz
• 16-28 VDC
• 25 mA
• Volymkontroll

Blinkande varningsljus med LED
• 16-28 VDC
• 25 mA
• *Val av linsfärg vid beställning

Kombinerad LED-ljus och siren
• 100 dBA/1khz
• 49 valbara toner
• 18-28 VDC
• 30 mA
• *Val av linsfärg vid beställning

IS-MA1

IS-MC1/*

IS-MB1/*

Serie IS ansluts via zenerdiodbarriär eller galvanisk isolator. 
EEx ia IIC 4T respektive ATEX II G för zon 0, 1 och 2.
Godkända enligt EN60079 för ATEX, GOST, VdS, FM och IECEx. 
IP65. -40 ° till +60 °C grader.
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Katastroflarm

Information:

Idag	är	de	flesta	katastroflarmsanordningarna	med	tyfoner	som	drivs	av	tryckluft	eller	
stora kraftfulla motorsirener. Dock så förändras nu kraven och man riktar mer in sig på 
elektroniska	sofistikerade	system	med	egna	självtester	samt	strömförsörjning	vid	even-
tuellt ström bortfall.

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

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

Med vår kunskap och erfarenhet så 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.

Seveso direktiven:

Följande information är tagen från Sevesos hemsida www.seveso.se

Reglerna styr verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer i vissa 
mängder. Gränsmängden varierar beroende på de olika kemikaliernas egenskaper. För varje 
kemikalie finns två olika gränsmängder som delar in verksamheterna i en lägre respektive högre 
kravnivå – för mängder över respektive nivå gäller en lägre eller en högre kravnivå.
 
Lagstiftningen innebär skyldigheter för såväl verksamhetsutövare som myndigheter. För verk-
samhetsutövarna gäller olika krav beroende på vilken kravnivå de omfattas av. Samtliga är dock 
skyldiga att vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga allvarliga olyckor och för att begränsa 
följderna av dem för människor och miljö. Alla är också skyldiga att upprätta ett handlingspro-
gram för hur riskerna för allvarliga kemikalieolyckor ska hanteras. Verksamheter som omfattas 
av den lägre kravnivån är därutöver skyldiga att lämna en anmälan till tillsynsmyndigheten. För 
den högre kravnivån gäller skyldighet att upprätta en säkerhetsrapport och en intern plan för 
räddningsinsatser som ska lämnas till tillsynsmyndigheten. 
 
Samtliga verksamheter som omfattas av den högre kravnivån är också tillståndspliktiga enligt 
miljöbalken.
 
Reglerna innebär även skyldigheter för kommunerna, som ska informera berörda (boende i 
området) om de risker verksamheten medför och hur de ska bete sig vid en olycka. Denna infor-
mation får emellertid ske på verksamhetsutövarnas bekostnad. Kommunen är också skyldig att 
utarbeta en särskild plan för räddningsinsatser vid dessa verksamheter.
 
Verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen är i de flesta fall att betrakta som farlig 
verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, vilket innebär att verksamhetsutövaren är skyl-
dig att hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom för att hindra eller begränsa 
skador på människor och miljö.
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När något utöver det vanliga krävs så rekommenderas TOLEKA A151. Detta är en so-
fistikerad	katastrofsiren	med	ljudnivå	på	125	dBA	vid	30	meter	(>150	dBA	vid	1	meter).	
Systemet	är	flexibelt	och	kan	installeras	som	ett	ensamt	horn	med	tryckknapps	aktive-
ring	eller	som	ett	komplett	intelligent	och	flexibelt	system	med	upp	till	upp	till	18	horn	för	
maximal	decibelstyrka.	För	ett	större	område	så	synkroniserar	man	flertalet	sirener.
 
Systemet	kan	kommunicera	och	aktiveras	på	flertalet	olika	sätt	så	som	via	RS232/485,	
TCP /IP, Fiber, SMS, Radio (VHF, UHF och Tetra) och kontrolleras med LCD display el-
ler en mjukvarulösning.

Självtester med rapportering samt kontrollpanelens fullständiga översikt över systemet 
ger en trygghet och kvalitet. Systemet utför tysta självtester och rapporterar en full diag-
nos var tredje timme eller enligt operatörens inställda val. Batteribackup ingår i standard 
utförande, fjärrövervakning av systemet är möjligt via TCP/IP, SMS eller med radiolös-
ning.

Flertalet sirentoner är valbara tillsammans med förinspelade eller ”live” talmeddelanden 
(PA). För ett fullständigt skydd så kan även systemet styra mindre sirener för inomhusin-
stallation	alternativt	kopplas	ihop	med	existerande	PA	system.

Produkter:

Bild på sirenerna tillhörande system A151 & A145

Katastroflarm A151
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TOLEKA A141 är en kraftfull katastrofsiren med en 
ljudnivå på 112 dBA vid 30 m. 
(>141	dBA	vid	1	meter).	Sirenen	är	ideal	för	varning	
som ska täcka ett område mellan 400 till 700 m.

Med ett urval av 45 standardtoner kan A141 erbjuda 3 
stycken separat styrda larmtoner. Sirenen har en lätt 
och kompakt konstruktion, utformad för enkel monte-
ring.

Batteribackup	finns	som	tillval,	med	upp	till	30	dagars	
standby och 30 min larmtid, vilket betyder att sirenen 
kan alarmera även under strömmavbrott.

TOLEKA A131 är en effektiv siren med en ljudnivå på 102 
dBA vid 30 m. 
(131 dBA vid 1 m). Sirenen har 45 valbara toner samt 
3-stegslarm.

Upp till fyra sirener kan monteras i samma system vilket 
gör den idealisk som fabrikslarm för att täcka platser 
utomhus och områden med höga bakgrundsljud.

Batteribackup	finns	som	tillval,	med	upp	till	30	dagars	
standby och 30 min larmtid, vilket betyder att sirenen 
kan alarmera även under strömavbrott.

A145	uppnår	115	dBA	vid	30	meter	(>150	dBA	vid	1	
meter). Baserat på A151 men i ett enklare utförande. 
Systemet	är	flexibelt	och	kan	installeras	som	ett	ensamt	
horn med tryckknapps aktivering eller som ett komplett 
system upp till 6 horn. För ett större område så synkro-
niserar	man	flertalet	sirener.

Systemet	kan	aktiveras	på	flertalet	olika	sätt	så	som	via	
RS232/485 och radio (VHF, UHF och Tetra) och kontrol-
leras med enklare LCD display.

Systemet hanterar sirentoner samt ”live” tal. Batteri-
backup ingår som standard.

Katastroflarm A145

Katastroflarm A141

Katastroflarm A131
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Hinderljus

Information:
Master, torn, byggkranar, höga byggnader osv. som är högre än 45 m ovan mark- eller  
vattenyta kan utgöra en fara för luftfarten. Dessa hinder måste utrustas med ljusmarkeringar, 
dvs hinderljus. Det finns olika föreskrifter gällande detta runt om i världen, så som bl.a. ICAO 
och FAA. I Sverige följer vi transportstyrelsens föreskrifter TSFS 2010:155 samt TSFS 2012:94 
Då dessa ljus sitter på höga höjder är det en fördel att installera lampor med LED-teknologi. 
Toleka´s hinderljus följer svensk standard, de kräver minimalt med underhåll och lamporna har 
en livslängd på upp till 15 år. 

TSFS 2010:155
Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd över 45 meter eller 
högre över mark- eller vattenyta och som är belägna utanför en flygplats hinderbegränsade 
ytor. 

TSFS 2012:94 
Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd över 45 meter eller 
högre över mark- eller vattenyta och som genomtränger hinderbegränsade ytor för en flyg-
plats.

sida 34
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Beställnings nr: LI/10/24 -LI/10/230
Ljustyp: Rött fast sken
Ljuskälla: LED
Ljusstyrka: Min. 10 Candela
Spänning: 12, 24 eller 48 VDC / 230 VAC
Effekt: 4W, 5W
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP 65
Övrigt: Levereras med fäste och förskruvning

Beställnings nr: LI/32/24 - LI/32/230
Ljustyp: Rött fast sken
Ljuskälla: LED
Ljusstyrka: Min 32.5 Candela
Spänning: 12, 24 eller 48 VDC / 230 VAC
Effekt: 7W, 8W
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP 65
Övrigt:	Levereras	med	fäste	och	förskruvning

• Kontrollbox	med	övervakning	mm.
• Switch med fotocellstyrning dag/natt
• Kopplingsdosa
• Kablage
• Fästen
• Batteribackup

Lågintensiv typ A

Lågintensiv typ B

 Tillbehör
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Ljustyp: Vitt blinkande 20-60 bpm
Ljuskälla: LED
Ljusstyrka: 2.000-20.000 Candela
Spänning: 48 VDC / 230 VAC
Effekt: 60 W vid 25 bpm
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP 66

Ljustyp: Rött fast sken
Ljuskälla: LED
Ljusstyrka: 2.000 Candela
Spänning: 48 VDC / 230 VAC
Effekt: 50 W
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP 66

Ljustyp: Rött blinkande 20-60 bpm
Ljuskälla: LED
Ljusstyrka: 2.000 Candela
Spänning: 48 VDC / 230 VAC
Effekt: 7 W vid 25 bpm
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP 66

- Högintensiva hinderljus
- System för vindkraftverk
- Ex-klassade hinderljus
- Solcellsdrivna hinderljus
- Ljus för helikopterplattor

 Medelintensiv typ A

 Medelintensiv typ C

 Medelintensiv typ B

 Övriga produkter
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Talande sirener:
Allt oftare ingår talat utrymningslarm som ett komplement till det ordinarie brandlarmet i of-
fentliga samt industriella miljöer. Flertalet oberoende undersökningar har visat att ett talat 
meddelande vid en larmsituatuion bidrar till bättre uppmärksamhet då det kan ge tydliga 
instruktioner till människor i den utsatta lokalen.

Som	ett	priseffektivt	alternativ	till	omfattande	högtalaranläggningar	så	finns	talande	sirener	
som i dag ljudmässigt kan konkurrera med högtalarsystem.

Användningsområdet för talande sirener är enormt, några förslag kan vara: brandlarm, 
utrymningslarm, gaslarm, platser med kameraövervakning. Även vid industriella applikatio-
ner så som; ”varning för dörr”, ”travers/fordon i rörelse”, och ”aktivitet på maskin” passar en 
talande siren mycket bra.

sida 37

Funktioner för TOLEKA´s talande sirener:

• 4 meddelanden a´ 30 sekunders taltid 
• Tydligt tal i CD-kvalitet, kan styras med volymkontroll
• Meddelanden programmeras via dator, Toleka´s pro-

grammeringsenhet
• Meddelanden kan spelas in via sirenens inbyggda 

mikrofon
• Synkroniserade meddelanden på samma grupp
• 45 valbara sirenljud med volymkontroll
• Medföljande studiointalande meddelanden på svens-

ka och engelska
• Volymkontroller på siren och talmeddelanden

• Tillbehör: Trekstor programmeringsenhet med 29x3 
svenska och engelska meddelanden
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Talande siren för mellanstora till stora ytor med 
tal på upp till 112 dBA och sirenljud på upp till 
126 dBA.

- Vid 24 VDC (12-30 VDC) < 1,4 A
- Vid 230 VAC (90-260 VAC / DC) <300 mA
- Ljudstyrka tal, Max 112 dBA
- Ljudstyrka siren, Max 126 dBA
- IP-66 
- Beställningnummer: A121NAPP/*

Talande siren för mellanstora till stora ytor  med 
tal på upp till 113 dBA och sirenljud på upp till 
126 dBA.

- Vid 24 VDC (12-30 VDC) <1,4 A
- Vid 230 VAC (90-260 VAC / DC) <300mA
- Ljudstyrka tal, Max 113dBA
- ljudstyrka siren, Max 126 dBA
- IP-67
- Beställningnummer: MV121NAPP/*

Talande siren för mindre till mellanstora ytor 
med tal på upp till 101 dBA och sirenljud på upp 
till 110 dBA.

- Vid 24 VDC (10-30 VDC) 270 mA
- Vid 230 VAC (90-264 VAC/DC) 75 mA
- Ljudstyrka tal, Max 101 dBA
- Ljudstyrka siren, Max 110 dBA
- IP-66
- Beställningnummer: A105NAPP/*

A105NAPP

A121NAPP

MV121APP
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Informationsljus & Trafikljus
Informationsljus	finns	i	olika	utföranden	men	samtliga	har	funktionen	att	påvisa	något	så	som	en	
förklaring på vad som sker med en produktionslinje, ett godkännande att få köra in genom en 
grind med sitt fordon eller liknande. Informationsljus används normalt både som larm, indikering, 
avisering och som godkännande.

Informationsljusen	finns	som	
- Ljustorn där man styr varje ljuskälla separat
-	Varningsljus	där	man	har	flera	färger	i	samma	enhet
-	Trafikljus	både	för	vanlig	trafik	och	för	extra	uppmärksamhet	(2	enheter,	rött/rött	växlingsvis)
- Ledljus med grön pil eller rött kryss
-	Ljus	med	text

Oavsett	ändamål	så	är	TOLEKA’s	informationsljus	av	hög	kvalitet	och	uppskattade	av	våra	kun-
der för dess enkla installation samt användning.

Färger: Orange, Röd, Blå, Vit, Grön & Gul
Ljuskällor: LED
Antal ljuskällor: 5 st
Funktion: Fast sken
Akustisk modul: Nej
Spänning: 24 VDC / 24, 115 & 230 VAC 
Strömförbrukning: 18 mA vid 24 VDC 
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP 65
Mått: Ø	32	x	65	mm	(+40	mm	per	tillkommande	ljuskälla)
Tillbehör: Väggfäste, förhöjt fäste

STC Miniljustorn Ø 32 mm

Färger: Orange, Röd, Blå, Vit, Grön & Gul
Ljuskällor: LED
Antal ljuskällor: 6 st
Funktion: Fast sken, Enkel blink, Dubbel blink, Trippel blink, 
Blixtljus	effekt	&	Slumpmässig	blink.	PLC	styrning
Ljus effekt: Låg (för användning vid synfält), Mellan & Stark 
Akustisk modul: 95 dBA, 2 toner (50 mA)eller 16 toner 
(200mA), 2 stegs larm
Spänning: 12 & 24 VDC / 12, 24, 120 & 240 VAC 
Strömförbrukning: 35 - 70 mA vid 24 VDC 
Omgivning: -30 °C till +50 °C 
Skyddsklass: IP 65
Mått: b:70	x	d:50	mm	(höjd	varierar	beroende	på	sockel)
Tillbehör: Lågt fäste, förhöjt fäste 10 cm (plast), förhöjt fäste 
10, 20, 30, & 40 cm (plast med rostfri stolpe), väggfäste & stolp-
fäste för 1/2” NPT.

Elyps Ljustorn 
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Färger: Orange, Röd, Blå, Vit, Grön, Gul & Lila
Ljuskällor:	LED,	Blixtljus	&	Glödlampa
Antal ljuskällor: 6 st
Funktion: Fast	sken,	blixtljus,	roterande	&	blinkande	(snabbt,	lång-
samt, enkel, dubbel, trippel, femfaldig  
Akustisk modul: 92 dBA, fast och pulserande, 1 stegs larm 
Spänning: 12 & 24 VDC / 115 & 230 VAC 
Strömförbrukning: 25	-	35	mA	(LED)	163	mA	(blixt)	vid	24	VDC	
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP65
Mått:	Ø	87	x	162	mm	(+69	mm	per	tillkommande	ljuskälla)
Tillbehör: Väggfäste, förhöjt fäste

SA ljustorn Ø 87 mm

Färger: Orange, Röd & Grön
Ljuskällor: LED
Antal ljuskällor: 1 st
Funktion: Fast sken eller blinkande
Akustisk modul: Nej
Spänning: 24 VDC / 230 VAC 
Strömförbrukning: 47-105 mA vid 24 VDC
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP65
Mått: Ø	79	x	102	mm
Tillbehör: Väggfäste, förhöjt fäste

PSD 3 färger i samma enhet

Färger: Orange, Röd & Grön
Ljuskällor: LED
Antal ljuskällor: 1 st
Funktion: Fast sken eller blinkande
Symboler: Valfri	text	eller	pil,	kryss	alternativt	trafikljus.
Akustisk modul: Nej
Spänning: 12, 24 VDC / 115, 230 VAC 
Strömförbrukning: Från 160 mA vid 24 VDC
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP65
Mått: 200	x	150	x	80	mm
Tillbehör: Väggfäste, förhöjt fäste

IPN med text eller symboler
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Färger: Grön & Röd
Ljuskällor: LED
Antal ljuskällor: Staplingsbar
Funktion: Fast eller blinkande sken
Akustisk modul: Ja, se IAS-C alternativt SON 
Spänning: 24 VDC 
Strömförbrukning grön pil: 44 / 24 mA (stat/puls) vid 24 VDC
Strömförbrukning rött kryss: 69 / 37 mA (stat/puls) vid 24 VDC
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP65
Mått: 85	x	94	mm 

IPC liten enhet, Pil & kryss

Färger: Orange, Röd, Grön, Blå och Vit
Ljuskällor: LED
Antal ljuskällor: Staplingsbar
Funktion: Fast eller blinkande sken
Akustisk modul: Ja, se siren IAS-T
Spänning: 24 VDC / 24, 115 230 VAC 
Strömförbrukning: 178 mA vid 24 VDC
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP65
Mått: 150	x	150	mm
Tillbehör: Stolpfäste Ø 60 mm

Trafikljus LED SBU

Färger: Orange, Röd & Grön i samma enhet.
Ljuskällor: LED
Antal ljuskällor: 1 st
Funktion: Fast eller blinkande sken
Akustisk modul: Ja, se siren IAS-T
Spänning: 24 VDC / 24, 115 230 VAC 
Strömförbrukning: Från 124mA vid 24 VDC
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP65
Mått: 150 x 150 mm
Tillbehör: Stolpfäste Ø 60 mm

Trafikljus LED SBU ROG
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Färger: Röd
Ljuskällor: LED
Antal ljuskällor: 2 st
Funktion: Blinkar (70 / minut)
Akustisk modul: Ja, se siren IAS-T
Spänning: 24 VDC / 115 & 230 VAC 
Strömförbrukning: 200 mA (LED)
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP65
Mått: 300 x 300
Tillbehör: Stolpfäste Ø 60 mm

Trafikövergångs ljus DX/2U

Trafikljus PM

Färger: Orange, Blå, Vit, Röd & Grön
Ljuskällor:	LED	&	Blixtljus
Telefonsystem: Endast analog
Funktion: Blixtljus	eller	blinkande	LED	med	eller	utan	siren	
Akustisk modul: 110 dBA
Spänning: 230 VAC 
Omgivning: -40 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP65
Tillbehör: Väggfäste, förhöjt fäste

Förstärkt telefonsignal 

Färger: Röd & Grön i samma enhet
Ljuskällor: LED
Antal ljuskällor: 1 st
Funktion: Fast sken
Akustisk modul: Nej
Spänning: 24 VDC 
Strömförbrukning: 9 mA (Röd), 60 mA (Grön) vid 24 VDC
Omgivning: -30 °C till +55 °C
Skyddsklass: IP67
Mått: Ø 133 mm x 18 mm (142 x 142 x 57 mm utanpåliggande montage)
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