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DATABLAD BD-HT
Allmän beskrivning
TOLEKA’s BD-HT är en LED-strålkastare som  
är designad och utformad för applikationer i 
hårdare, extrema miljöer och de extrema arbets-
temperaturerna, upp till +120 °C (drivdonet klarar 
upp till +80 °C och monteras externt, omgiv-
ningstemperaturen bör ej överstiga armaturens), 
och ner till -45 °C, men under kontinuerlig drift 
även lägre temperaturer än det.

BD-HT driver sina högeffektiva LED-chip på 
en väldigt låg strömförbrukning, för att kunna 
leverera högre lumen/watt och kunna fungera 
i extrema temperaturer samt att överträffa sin 
specificerade livstid.

BD-HT är skyddsklassad upp till IP67 och vat-
tentät, och med ett väldigt robust och slagtåligt 
aluminiumhölje så är BD-HT lämplig för använd-
ning i de mest krävande miljöerna. Målad med 
en 2-lagers titanium-baserad E-beläggning och 
en lins utav härdat glas för bästa skydd. Utrustad 
med en intern temperaturkontroll.

BD-HT anpassar sin ljusstyrka och därmed intern 
värmegenerering efter omgivningstemperaturen 
för att skydda sig själv från överhettning.

Ljusstyrka vid 60-70 °C är ~ 34,000 lumen. 

Ljusstyrka vid 120 °C är ca 10 % av maximal 
lumen.

BD-HT används med fördel när längre kabelav-
stånd är nödvändigt mellan lampa och drivdon.

UTFÖRANDEN:

ART. NR. ARBETSTEMP. EFFEKT LUMEN SPÄNNING                    

BD-HT120SR/65 -45° till 120 °C 240 W < 34,000 lm* 90-305 VAC / 127-250 VDC

 

Går även att få med 380 V och andra färgtemperaturer på begäran.

* = Upp till 60-70 °C är ljusstyrkan ca 34,000 lumen.

Vid 120 °C är ljusstyrkan ca 10 %.

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 90-305 VAC
127-250 VDC

Spridningsvinkel 120°
Livslängd (L80) 60,500 timmar

Skyddsklass (IP) IP67 / IP66
Färgåtergivningstal Ra >70

Färgtemperatur 6500 K 
(Andra på begäran) 

Arbetstemperatur
Lampa: -45° till 120 °C
Externt drivdon: -45° till 

+80°C 
Effekt 240 W

Dimensioner 320 x 290 x 90 mm
Garanti 3 år


