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Information.

Omgivningstemperatur
DarkLicht har en arbetstemperatur på -40° till 50 °C, 
går att anpassas för högre temperaturer på begäran. 
Arbetstemperatur syftar på lufttemperaturen kring 
armaturen eller komponenten som en armatur kan 
verka inom. Normalt är LED-armaturer speciellt 
temperaturkänsliga mot för höga temperaturer som 
påverkar prestanda och förväntad livslängd. Vi har även 
armaturer för upp till 120 °C.

Bländning
DarkLicht är designad för att ha så låg bländning som 
möjligt, utanför belysningsområdet är ljuskällan ej synlig.

Cut-Off℗-teknik
”Cut-Off”-tekniken gör så att inget ljus lyser utanför 
belysningsområdet. Belysningsområdets gränser blir 
skarpa och får en tydlig ”Cut-Off”-effekt och ingen ljus-
förorening. Läs mer om tekniken på sida 4.

Dark Sky
Begrepp för armaturer med teknik som minimerar 
ljusförorening. DarkLicht-serien är certifierad för att 
motverka ljusförorening. Läs mer om detta under 
”Ljusförorening”.

Flimmer 
DarkLicht är flimmerfri. 

Det finns två typer av flimmer när det kommer till 
belysning, synligt och osynligt. DarkLicht är flimmerfri.

Synligt flimmer är det som våra ögon kan se och 
uppfatta, det är när ljusflödet från en källa ändras 
hastigt. Det finns flera hälsoproblem och kan i värsta 
fall leda till epileptiska anfall. Osynligt flimmer är 
det flimmer som är närvarande men som vi ej kan se. 
Det kan påverka ens hjärna och ge yrsel, huvudvärk, 
överansträngda ögon, migrän, trötthet etc.

Färgtemperatur (CCT)
DarkLicht-serien levereras som standard med 5000 K, 
men går att få med 2200, 2700 eller 4000 K på begäran. 

Färgen på ljus mäts i kelvin (K). En glödlampa ligger 
normalt på 2700 K, en halogenlampa ligger på 3000 K. 
Som referens är en molnig himmel mellan 6500-7000 K. 

DarkLicht

3

D
AR

KL
IC

H
TInformation.

TOLEKAs nya DarkLicht-serie av belysningsarmaturer har utvecklats för att 
möta marknadens ökande efterfråga på optimal flexibilitet och effektivitet hos 
bländningsfria strålkastare. 

Lys endast upp det du vill belysa med den patenterade Cut-Off-tekniken som ger 
en tydlig och skarp gräns mellan belyst och obelyst område.

DarkLicht

Färgtemperatur (CCT) forts.
2200 K är en ovanlig färgtemperatur för strålkastare och 
ger ett mer gulaktigt sken än varmvitt. En strålkastare 
med 2200 K kan användas för att belysa fasader, till 
exempel för kyrkogårdar eller andra applikationer där 
man kräver stämningsfull belysning. Det gula skenet är 
också väldigt bra vid dimma.

Färgåtergivningstal (Ra/CRI)
DarkLicht-serien levereras som standard med > 70 CRI, 
men går att få med > 80 eller > 90 på begäran. 

Färgåtergivningsvärdet är en indikation på hur väl 
färgen motsvarar referensljuskällan.

Ra-värdet går upp till maximalt 100, som referens har 
solen ett Ra-värde på 100.

Garanti 
DarkLicht har 7 års garanti. 

Livslängd
DarkLicht har en livslängd (L80/B10) på upp till 196 000 
timmar.

Livslängden syftar på uppskattad livslängd på en 
produkt och specificeras oftast med ett L-värde och ett 
B-värde. 

L-värde visar i procent hur mycket av ljusflödet som kan 
förväntas efter uppskattad livslängd.
B-värde visar noggrannheten. T.ex. B10 visar att 90 % 
av armaturerna kommer motsvara L-värdet.

Ljusförorening
DarkLicht-serien är certifierad av The Laboratory of 
Photometry and Quality Control, School of Electrical 
Engineering of the Pontificia Catholic University of 
Valparaíso. 

Ljusförorening sker när ljusets riktning är ineffektiv och 
lyser utanför tänkt område, eller när överflödig belysning 
används. Detta påverkar djur, natur och människor på 
ett negativt sätt och ger även den diffusa luminansen på 
natthimlen som inte skapats av månen och stjärnor. 

Ljusförorening bidrar även till slöseri av energi.

Banbrytande unika funktioner:

Högpresterande reflektorsystem
160 lumen per watt
Inget ljus förloras utanför belysningsområdet

Justerbar toppintensitet
5 olika reflektorinställningar för att justera toppintensiteten 
Använd samma modell för olika installationsförutsättningar

Justerbar Cut-Off
De 5 olika reflektorinställningar justerar även ”Cut-Off”-effekten 
Skapar en tydlig gräns mellan belyst och obelyst område

Modulära roterande reflektorer
Roterbara fyrkantiga reflektormoduler
Möjlighet att lysa upp åt fler riktningar med en armatur

Bländfri optik
Dold ljuskälla på baksidan av reflektorsystemet
Utanför belysningsområdet är ljuskällan ej synlig
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Unik justerbar toppintensitet (54° till 42°)
Med DarkLicht-serien ges möjlighet att enkelt justera ljusspridningen för att ändra toppintensiteten i belysningsfältet. 

Denna justering kan enkelt utföras före eller efter installation utan att använda speciella verktyg. DarkLicht har 
 5 justerbara reflektorinställningar för att ändra ljusfördelningen. 

En ingenjör eller ljusdesigner kan använda vilken som helst av dessa inställningar för att ge en enhetlig 
ljusfördelning för applikationen. Under installation kan det ibland finnas oförutsedda faktorer som orsakar problem. 
Till exempel att en stolpe är högre, placerad på en annan plats eller inte är helt rak. Ljusfördelningen framåt kan vid 

behov ändras på plats för att klara dessa mindre förändringar. 

Justerbar Cut-Off (75° till 63°)
Med DarkLicht-seriens 5 olika reflektorinställningar justeras även ljusets ”Cut-Off” och skapar en tydlig gräns mellan 
belyst och obelyst område. Se ovan bild. DarkLicht-ljuskällorna är inte synliga utanför ”Cut-Off”-området, både för 
ljusfördelning framifrån och från sidan. Inget ljus lyser utanför ”Cut-Off”-området, vilket är viktigt där närliggande 

byggnader finns. 

Vid den högsta reflektorinställningen på 54° är ”Cut-off” vid 75°. Armaturen kan lutas vid behov ytterligare 15° till 20° 
och det kommer inte att finnas något ljus över 95° horisontellt.

Se nedan exempel på de 5 olika reflektorinställningarna:

Unika modulära roterande reflektorer
De fyrkantiga reflektormodulerna i armaturen kan rotera i båda riktningarna med 90° för att helt förändra armaturens 

ljusfördelning. Något som är helt unikt för DarkLicht.

Den unika flexibiliteten hos DarkLicht tar bort behovet av att beställa en mängd olika armaturer för ett projekt. Med 
DarkLicht kan endast en typ av armatur räcka för hela projektet.

Exempel: I en 600-watts DarkLicht One finns det 8 moduler, dessa moduler är roterbara. En armatur kan därför 
bestå av 2 moduler riktade till vänster, 2 moduler till höger och 4 moduler som är framåtriktade. Detta istället för att 
installera flera strålkastare riktade åt olika håll. Rotationen av reflektorer bestäms vid beställning och utförs innan 

leverans av auktoriserad DarkLicht-distributör.

 S1: Toppintensitet 54° - Cut-Off 75°  S2: Toppintensitet 51° - Cut-Off 72°  S3: Toppintensitet 48° - Cut-Off 69°  S4: Toppintensitet 45° - Cut-Off 66°  S5: Toppintensitet 42° - Cut-Off 63°
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1. Öppen armaturdesign
DarkLichts 7 mm tjocka aluminiumgjutning är speciellt 
framtagen för att ge en effekt av naturlig ventilation och 
effektivt förbättra kylningen. Luft dras genom specifika 
zoner som kyler armaturen och förbättrar ljusflöde och 
tillförlitligheten.

2. Motstår effekterna av vind
DarkLicht monteras i horisontellt läge och har en mycket 
smal profil för att motstå effekterna av vind och ge en låg 
vindpåverkan.

3. DarkLicht patenterade moduler
DarkLicht har fem banbrytande funktioner:

1. Unique Highly Efficient Reflector System℗ (sid 6)
2. Unique Adjustable Peak Intensity℗ (sid 4)
3. Adjustable Light Cut-Off℗ (sid 4)
4. Unique Modular Rotating Reflectors℗ (sid 5)
5. Unique Glare-free Optic℗ (sid 6)

Dessa funktioner är unika eftersom att det inte finns en 
enda armatur på marknaden som kan matcha dessa 
specifikationer.

4. Högeffektiva LED
DarkLicht-serien levereras som standard med högsta 
kvalitets ”3-step MacAdam Ellipse 5000 K” LED. Denna 
LED ger ett uniformt ljus för att undvika färgskiftningar 
inom ljusområdets betraktningsvinklar. Finns med andra 
färgtemperaturer på begäran.

5. Monteringsfäste
Universalt monteringsfäste för enkel installation. 

6. Drivdonskapsling
Den externa drivdonskapsling i aluminium kan fästas på 
baksidan av DarkLicht, alternativt placeras på botten av 
stolpen eller på annan plats.

7. Justering av ljusvinkel
DarkLicht-serien är utformad för att monteras i 
horisontellt läge. Den låga ljusstyrkan som krävs jämfört 
med konventionell belysning och den skarpa avskärning 
gör att DarkLicht kan lutas upp 15º över horisonten och 
ändå ge full ”Cut-Off”-effekt vid 95º.

8. Effektiv värmehantering
• Passiv hantering av värmekylning
• Aktivt termiskt styrsystem
• Optimalt luftflöde tack vare öppet utrymme mellan 

lamporna
• Förbättrar ljusflöde och tillförlitlighet

9. Kopplingsdosa
• Anslut enkelt alla kablar inuti kopplingsdosan
• Utrustad med breather
• Alla kablar och packningar är skyddade

Unikt högpresterande reflektorsystem
DarkLicht-serien använder LED, reflektormaterial, elektronik och glas av högsta kvalitet. Denna patenterade 

banbrytande teknik ger 160 armaturlumen per watt.

Det unika reflektorsystemet styr ljuset så exakt att inget ljus förloras utanför belysningsområdet. Detta ökar 
armaturens effektivitet och i många fall kan en lägre effekt användas i en applikation än med konkurrerande 

strålkastare.

Användningen av en platt glaslins tätar armaturen och ger ett statiskt fritt optiskt system. Då mycket mindre damm 
och smuts bildas på glaslinsen hålls armaturens ljusflöde högt under produktens livslängd.

Unik bländfri optik
Hur får vi DarkLicht-serien bländfri? Genom att dölja ljuskällan på baksidan av reflektorsystemet. Vilket gör så att 
inom belysningsområdet är den faktiska ljuskällan nedsänkt bakom reflektorsystemet. Utanför belysningsområdet 

blir ljuskällan ej synlig.

Genom ”Cut-Off”-tekniken kan man begränsa ljusflödet till en specifik yta. Detta ger belysningsdesigners och 
anläggningsägare förtroende för att installera DarkLicht med kunskapen att ljusarmaturen eller spilljus inte kommer 

att synas av till exempel närliggande fastigheter utanför belysningsområdet. 



DarkLicht One
- 51 200 till 96 000 lumen

Artikelnummer Modell Effekt Ljusflöde Färgtemperatur
BD-DL1-320-I Industri 320 W (internt drivdon) 51 200 lm 5000 K

BD-DL1-400-I Industri 400 W (internt drivdon) 64 000 lm 5000 K

BD-DL1-600-I Industri 600 W (externt drivdon) 96 000 lm 5000 K

BD-DL1-320-D Design 320 W (internt drivdon) 51 200 lm 5000 K

BD-DL1-400-D Design 400 W (internt drivdon) 64 000 lm 5000 K

BD-DL1-600-D Design 600 W (externt drivdon) 96 000 lm 5000 K

VIKTIG BASFAKTA
Ljuskälla LED

Arbetstemperatur -40° till 50 °C 

Livslängd 
L80/B10

320 W: 106 500 timmar
400 W: 196 000 timmar
600 W: 196 000 timmar

Färgtemperatur 5000 K 
(Andra på begäran)

Skyddsklass (IP) IP67

Färgåtergivningstal (Ra) > 70 CRI 
(> 80, > 90 på begäran)

Effektfaktor > 0.9

Dimning 0-10 V 
(DALI på begäran)

Slagtålighet (IK) IK07

Dimensioner Industri:  
365 x 550 x 160 mm
Design:  
445 x 550 x 160 mm
Drivdon:  
450 x 300 x 140 mm

Vikt Industri:
320 W: 14,9 kg
400 W: 15,5 kg
600 W: 13,9 kg
Design: +1,1 kg
Drivdon: 8,6 kg

Material Aluminiumhölje  
Målad med en 2-lagers 
titanium-baserad  
E-beläggning

Garanti 7 år
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Industri

Design

DarkLicht Two
- 128 000 till 192 000 lumen

Artikelnummer Modell Effekt Ljusflöde Färgtemperatur
BD-DL2-800-I Industri 800 W (internt drivdon) 128 000 lm 5000 K

BD-DL2-1200-I Industri 1200 W (externt drivdon) 192 000 lm 5000 K

BD-DL2-800-D Design 800 W (internt drivdon) 128 000 lm 5000 K

BD-DL2-1200-D Design 1200 W (externt drivdon) 192 000 lm 5000 K

VIKTIG BASFAKTA
Ljuskälla LED

Arbetstemperatur -40° till 50 °C 

Livslängd L80/B10 
L70/B10

196 000 timmar
322 000 timmar

Färgtemperatur 5000 K 
(Andra på begäran)

Skyddsklass (IP) IP67

Färgåtergivningstal (Ra) > 70 CRI 
(> 80, > 90 på begäran)

Effektfaktor > 0.9

Dimning 0-10 V 
(DALI på begäran)

Slagtålighet (IK) IK07

Material Aluminiumhölje  
Målad med en 2-lagers 
titanium-baserad  
E-beläggning

Dimensioner Industri:  
635 x 550 x 160 mm
Design:  
715 x 550 x 160 mm
Drivdon:  
450 x 300 x 140 mm

Vikt Industrial:
800 W: 28 kg
1200 W: 24,8 kg
Design: +0,2 kg
Drivdon: 10,8 kg

Garanti 7 år

Industri

Design



DarkLicht Three
- 288 000 lumen

Artikelnummer Modell Effekt Ljusflöde Färgtemperatur
BD-DL3-1800-I Industri 1800 W (externt drivdon) 288 000 lm 5000 K

BD-DL3-1800-D Design 1800 W (externt drivdon) 288 000 lm 5000 K

VIKTIG BASFAKTA
Ljuskälla LED

Arbetstemperatur -40° till 50 °C 

Livslängd L80/B10 
L70/B10

196 000 timmar
322 000 timmar

Färgtemperatur 5000 K 
(Andra på begäran)

Skyddsklass (IP) IP67

Färgåtergivningstal (Ra) > 70 CRI 
(> 80, > 90 på begäran)

Effektfaktor > 0.9

Dimning 0-10 V 
(DALI på begäran)

Slagtålighet (IK) IK07

Material Aluminiumhölje  
Målad med en 2-lagers 
titanium-baserad  
E-beläggning

Dimensioner Industri:  
905 x 550 x 160 mm
Design:  
985 x 550 x 160 mm
Drivdon:  
450 x 300 x 140 mm

Vikt Industri:  
35,6 kg
Design:  
35 kg
Drivdon:  
13 kg

Garanti 7 år
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Industri

Design

DarkLicht Drivdonskapsling
- Robust och välskyddad

Designad i Europa för att möta kraven för de tuffaste industriella miljöerna. DarkLichts drivdonskapsling är en solid 
och robust kapsling där drivdonen är väl skyddade. Kapslingen är speciellt utformad så att installatören enkelt kan 
komma åt anslutningarna utan att behöva öppna hela kapslingen. Perfekt vid höga och krävande installationer.

DarkLichts drivdonskapsling är idealisk för användning med vår DarkLicht-serie. Kapslingen kan monteras på 
lampan men kan också monteras externt.
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VIKTIG BASFAKTA
Skyddsklass (IP) IP67

Spänning 90-305 VAC /  
127-420 VDC, 
180-528 VAC / 
250-740 VDC 
50 / 60 Hz

Effektfaktor > 0.9

Material: Drivdonskapsling: 
Aluminiumlegering 
Kabelförskruvning: 
304 Rostfritt stål 
Fäste: 
Höghållfast stål 
Färg: 
Conversion coating  & 
2-lagers titanium-base-
rad E-beläggning

Dimensioner 450 x 300 x 140 mm

Garanti 7 år



DarkLicht
- Produktdemonstration med TOLEKA
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DarkLicht
- Projekt: Fotbollsplan, VV BMT i Haag, Nederländerna
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Fotbollsplan
med DarkLicht-serien

8 stycken armaturer: 
4 x DarkLicht Two Industri 1200 W 

4 x DarkLicht Three Industri 1800 W 

Den gamla LED-belysningen använder 50 % mer kW (18 kW) än nya installationen med DarkLicht (12 kW).

Allmänna ljusstyrkan har ökat med 40 % och ljuset har blivit mycket mer enhetligt.  
 

Ingen ljusförorening eller bländning för åskådare eller närliggande områden.  

Kontakta oss för en  
produktdemostration 

på plats hos er

Tidigare belysning
Konventionell LED-belysning

Ny belysningsinstallation
med DarkLicht-serien
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Konventionell LED-belysning
 

Bländande ljus för spelare och åskådare
Ett av de största problemen med konventionell belysning är att de ofta är monterade i en vinkel som är riktad ut mot 

spelarna och åskådarna. När du ser rakt in i ljuset kan detta blända och skapa blinda fläckar i ögonen på spelare 
och åskådare under spelet.

Låg effektivitet
Konventionella fullt frontriktade strålkastare lyser upp utanför idrottsplanen och upp mot himlen. Detta innebär att 

ungefär 30 % av ljuset tappas, vilket resulterar i att ytterligare ljusarmaturer krävs för att belysa idrottsplanen.

Dålig enhetlig belysning
Konventionell belysning kan också skapa mörka sektioner över idrottsplanen. Dessa ljusnivåer får marken att se 
ojämn ut när marken faktiskt är plan. Dålig enhetlig belysning gör det svårare för spelare på planen och minskar 

synligheten för åskådare.

Spilljus på grannfastigheter
Konventionell belysning belyser inte bara fältet, utan också området och byggnader runt om. Detta överensstämmer 

i allmänhet inte med belysningsstandarder och leder ofta till formella klagomål till sportklubben och kommunen.

Skapar ljusföroreningar
På grund av monteringsvinkeln för konventionell belysning lyser det även uppåt mot himlen, vilket skapar 

ljusföroreningar. Ljusföroreningar påverkar djur, natur och människor på ett negativt sett och ger även den diffusa 
luminansen på natthimlen, som inte skapats av månen och stjärnor.
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DarkLicht LED-belysning
 

Cutoff för spelare och åskådare
DarkLicht är en mycket effektiv strålkastare-serie som är vinklad mot marken och skjuter ljuset framåt. De kraftfulla 

ljuskällorna kan inte ses utanför området som är belyst.
 

Hög effektivitet
DarkLicht sparar energi eftersom det inte slösar bort något ljus utanför fotbollsplanen. Därmed behövs inte lika 

många armaturer som vid användning av konventionell belysning.
 

Enhetlig belysning
DarkLicht har ett exakt utformat reflektorsystem som fördelar ljuset jämnt över fotbollsplanen. Inga mörka fläckar. 

 
Helt i mörkret

DarkLicht belyser området ni ämnar att belysa och lyser inte utanför det området, så att till exempel grannar inte 
bländas av ljuskällan eller störs av spilljus. 

 
Dark Sky

DarkLicht minimerar ljusförorening och lyser endast upp tänkt område. DarkLicht har inget strålande ljus som går 
uppåt mot himlen. 
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Kunskap och kvalitet sedan 1985

DarkLicht
- Kommande produkter

DCbright
Glöm inte att vi har DCbright-serien från samma tillverkare som 
DarkLicht.

DCbrights produkter är framtagna för tuffa industri-, gruv- och 
fordonsapplikationer i ett stort spann med spänningsalternativ i både 
DC & AC.

Med ett väldigt robust och slagtålig aluminiumhölje och med 
höga skyddsklasser så är våra produkter från DCbright lämpliga 
för användning i de mest krävande och extrema miljöerna. Med 
alternativ som klarar extrema arbetstemperaturer, från -45 °C upp till 
+120 °C.

Inom en snar framtid utökas DarkLicht-sortimentet med ett mindre 
alternativ. 

Det nya ljuset kommer vara en DC-variant på 60 W och ha ett 
kraftigt ljusflöde på ungefär 9000 lumen trots dess lilla storlek. 

Framtagen för fordonsapplikationer, till exempel vid vägarbeten 
eller räddningsinsatser, där man ej ska blända mötande trafik och 
behöver tydligt enhetligt ljus.


