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TOLEKA AB har levererat våra katastoflarm till flertalet installationer i  
Sverige, allt från mindre system med katastrofsirener till stora Seveso an-
läggningar. 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 produkt-
sortiment och rätt samarbetspartners.

Vi på TOLEKA demonstrerar produkterna eller hjälper gärna till med  
behovsanalys på plats för ert projekt.

Det finns platser där den ”vanliga” sirenen inte räcker till, men likväl behövs larm 
för att varna folk i omgivningen. Sirenerna behöver kunna täcka stora områden 
utomhus, områden med mycket höga bakgrundsljud, områden i tuffa miljöer och 
övriga miljöer där man snabbt och effektivt behöver kunna varna sin personal el-
ler omgivningen för fara som har uppkommit.

Katastroflarm A151 
När något utöver det vanliga krävs så rekommenderas TOLEKA A151. Detta är 
en sofistikerad 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 
tryck-knapps aktivering eller som ett komplett intelligent och flexiblet system 
med upp till upp till 18 horn för maximal decibell styrka. 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 eller en mjukvarulösning.

Självtester med rapportering samt kontrollpanelens fullständiga översikt över 
systemet ger en trygghet och kvalitet. Systemet utför tysta självtester och rap-
porterar en full diagnos var tredje timme eller enligt operatörens inställda val. 
Batteri backup ingår i standard utförande, fjärrövervakning av systemet är möjligt 
via TCP/IP, SMS eller med radiolösning.

Flertalet sirentoner är valbara tillsammans med förinspelade eller ”live” talmed-
delanden (PA). För ett fullständigt skydd så kan även systemet styra mindre sire-
ner för inomhusinstallation alternativt kopplas ihop med existerande PA system.

Finns även i Ex-utförande.
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Katastroflarm A145 

Baserat på A151 men i ett enklare utförande.

A145 uppnår 115 dBA vid 30 meter (>150 dBA vid 1 meter). Systemet är flexibelt 
och kan installeras som ett ensamt horn med tryck-knapps aktivering eller som 
ett komplett system upp till 6 horn. För ett större område så synkroniserar man 
flertalet sirener.

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

Systemet hanterar sirentoner samt ”live” tal. Batteribackup ingår som standard.

Bild på sirenerna tillhörande system A151 & A145
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Katastroflarm A141
TOLEKA A141 är en kraftfull katastrofsiren med en ljudnivå på 112 dBA vid 30 m 
(>140 dBA vid 1 meter). Sirenen är ideal för varning som ska täcka ett område 
mellan 400 till 700m.

Med ett urval av 45 standardtoner kan A141 erbjuda dig 3 separat styrda larmto-
ner. Sirenen har en lätt och kompakt konstruktion, utformad för enkel montering.

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

Katastroflarm A131
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 larm-
tid, vilket betyder att sirenen kan alarmera även under strömmavbrott.


