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BD-B120 - Strålkastare 106 000 lumen, IP67/66 för 24 VDC & 90-305 VAC 
/ 127-250 VDC

Artikelnummer Spänning Effekt Lumen (Raw) Livslängd
BD-B120-DC-800/* 20-35 VDC 800 W 95 400 lm (204 914 lm) 60.500 timmar L80

BD-B120-AC-800/* 90-305 VAC / 127-250 VDC 800 W 106 000 lm (204 913 lm) 60.500 timmar L80

* = Lägg till färgtemp & spridningsvinkel: 2700K, 4000K eller 6500K & 13º, 38º, 69º eller 14*46°

Allmän beskrivning
TOLEKA’s BD-B120 är en LED-strålkastare som driver sina högeffektiva LED-chip på en väldigt 
låg strömförbrukning, för att kunna leverera högre lumen/watt och att överträffa sin specificerade 
livstid.

BD-B120 är skyddsklassad upp till IP67/IP66 och vattentät. Med ett väldigt robust och slagtålig 
aluminiumhölje så är BD-B120 lämplig för användning i de mest krävande miljöerna. Målad med 
en 2-lagers titaniumbaserad E-beläggning och en lins utav härdat glas för bästa skydd. Utrustad 
med en intern temperaturkontroll.

Kommer med en monterad kabel av neopren på 2 meter till kapslingen för det externa drivdonet.  
Finns även i silikon och PVC, samt andra längder på begäran. 

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED
Arbetstemperatur -45° till 50 °C

Skyddsklass IP67 / IP66, IK10
Färgtemperatur 2700K, 4000K, 6500K

Material Robust och slagtåligt 
aluminiumhölje

Dimensioner 515 x 440 x 95 mm
Garanti 3 år
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BD-B95 - Strålkastare <65 300 lumen, IP67/66 för 24 VDC & 90-305 VAC / 
127-250 VDC

Artikelnummer Spänning Effekt Lumen (Raw) Livslängd
BD-B95-DC-300/* 24 VDC (21-48) 300 W 44 000 lm (121 352 lm) 72.600 timmar L90

BD-B95-AC-475/* 90-305 VAC / 127-250 VDC 475 W 65 300 lm (121 352 lm) 72.600 timmar L90

* = Lägg till färgtemp & spridningsvinkel: 2700K, 4000K eller 6500K & 13º, 38º, 69º eller 14*46°

Allmän beskrivning
TOLEKA’s BD-B95 är en LED-strålkastare som driver sina högeffektiva LED-chip på en väldigt 
låg strömförbrukning, för att kunna leverera högre lumen/watt och att överträffa sin specificerade 
livstid.

BD-B95 är skyddsklassad upp till IP67/IP66 och vattentät. Med ett väldigt robust och slagtålig 
aluminiumhölje så är BD-B95 lämplig för användning i de mest krävande miljöerna. Målad med 
en 2-lagers titaniumbaserad E-beläggning och en lins utav härdat glas för bästa skydd. Utrustad 
med en intern temperaturkontroll. 

Kommer med en monterad kabel av neopren på 2 meter till kapslingen för det externa drivdonet.  
Finns även i silikon och PVC, samt andra längder på begäran.

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED
Arbetstemperatur -30° till 50 °C

Skyddsklass IP67 / IP66, IK10
Färgtemperatur 2700K, 4000K, 6500K

Material Robust och slagtåligt 
aluminiumhölje

Dimensioner 515 x 440 x 95 mm
Garanti 3 år



Allmän beskrivning
TOLEKA’s BD-B45 är en LED-strålkastare som driver sina högeffektiva LED-chip på en väldigt 
låg strömförbrukning, för att kunna leverera högre lumen/watt och att överträffa sin specificerade 
livstid.

BD-B45 är skyddsklassad upp till IP67/IP66 och vattentät. Med ett väldigt robust och slagtålig 
aluminiumhölje så är BD-B45 lämplig för användning i de mest krävande miljöerna. Målad med 
en 2-lagers titaniumbaserad E-beläggning och en lins utav härdat glas för bästa skydd. Utrustad 
med en intern temperaturkontroll.

Kommer med en monterad kabel av neopren på 2 meter till kapslingen för det externa drivdonet.  
Finns även i silikon och PVC, samt andra längder på begäran. 
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Artikelnummer Spänning Effekt Lumen (Raw) Livslängd
BD-B45-DC-320/* 24 VDC  (20-35) 320 W 37 000 lm (63 050 lm) 60.500 timmar L80

BD-B45-AC-240/* 90-305 VAC / 127-250 VDC 240 W 29 500 lm (37 339 lm) 60.500 timmar L80

* = Lägg till färgtemp & spridningsvinkel: 2700K, 4000K eller 6500K & 13º, 38º, 69º eller 14*46°

BD-B45 - Strålkastare <37 000 lumen, IP67/66 för 24 VDC & 90-305 VAC / 
127-250 VDC

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED
Arbetstemperatur -45° till 60 °C

Skyddsklass IP67 / IP66, IK10
Färgtemperatur 2700K, 4000K, 6500K

Material Robust och slagtåligt 
aluminiumhölje

Dimensioner 320 x 290 x 90 mm
Garanti 3 år
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BD-B9 - Strålkastare <7 800 lumen, IP69K för 12, 24 VDC & 90-305 VAC / 
127-250 VDC

Artikelnummer Spänning Effekt Lumen (Raw) Livslängd
BD-B9-55-12/* 12/24 VDC (10-32) 55 W 5 800 lm (7 881 lm) 60 000 timmar L90

BD-B9-55-24/* 24 VDC (20-32) 55 W 5 800 lm (7 881 lm) 60 000 timmar L90

BD-B9-55-230/* 90-305 VAC / 127-250 VDC 55 W 6 000 lm (7 881 lm) 60 000 timmar L90

BD-B9-60-24/* 24 VDC (20-32) 70 W 7 800 lm (11 821 lm) 60 500 timmar L80

BD-B9-60-230/* 90-305 VAC / 127-250 VDC 70 W 7 800 lm (11 821 lm) 60 500 timmar L80

* = Lägg till färgtemp & spridningsvinkel: 2700K, 4000K eller 6500K & 13º, 38º, 69º eller 14*46°

Allmän beskrivning
TOLEKA’s BD-B9 är en mindre LED-strålkastare som driver sina högeffektiva LED-chip på en 
väldigt låg strömförbrukning, för att kunna leverera högre lumen/watt och att överträffa sin speci-
ficerade livstid.

BD-B9 är skyddsklassad upp till IP69K och vattentät. Med ett väldigt robust och slagtåligt alu-
miniumhölje så är BD-B9 lämplig för användning i de mest krävande miljöerna. Målad med en 
2-lagers titaniumbaserad E-beläggning och en lins utav UV-coated PC (härdat glas på begäran). 
Utrustad med en intern temperaturkontroll.

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED
Arbetstemperatur -30° till 50 °C

Skyddsklass IP69K, IK10
Färgtemperatur 2700K, 4000K, 6500K

Material Robust och slagtåligt 
aluminiumhölje

Dimensioner / Vikt 150x122x115 mm, 2,9 kg
Garanti 3 år
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BW-Pluto - Strålkastare <23 128 lumen, IP65 med extremt låg bländning

Allmän beskrivning
TOLEKAs BW-Pluto är en LED-strålkastare som är desig-
nad för att ge ett högkvalitativt och jämnt fördelat ljus med 
energibesparingar på upp till 80 %. BW-Pluto producerar 
rent och starkt ljus för att kunna nå de högsta nivåerna av 
bra belysning. Använder total intern reflektion, TIR, för att 
rikta och leverera ljuset precis där du vill ha den.

TOLEKAs BW-Pluto är den perfekta lösningen för extern 
strålkastarbelysning mellan 4 och 20 meter. Pluto är infälld 
bakom ett hölje av polykarbonat (med valmöjlighet till akryl 
eller härdat glas på begäran) och är lätt att rengöra. Dess 
långa livslängd innebär också att det är extremt lågt under-
håll.

BW-Starshot - Strålkastare <12 958 lumen, IP65 med extremt låg bländ-
ning
Allmän beskrivning
TOLEKA’s BW-Starshot’s lilla storlek på 45 x 45 cm mot-
säger hur kraftfull den faktiskt är. Mindre i storlek gör den 
otroligt mångsidig - den perfekta lösningen för extern 
användning bland annat för exempelvis tunnel-, strålkasta-
re- och perimeterbelysning (stängsel), samtidigt som den 
är konstruerad i ett kompakt 450 x 450 mm hölje.

TOLEKA’s BW-Starshot har hög skyddsklassning (IP66) 
och 5 års garanti utan friskrivningar. Monteras utanpålig-
gande eller väggmontage med ett extra väggfäste. Denna 
produkt testas löpande i olika miljöer för att förbättra dess 
specifikation.

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 220-240 VAC, 50 / 60 Hz
Livslängd (L70) 133.000 timmar

Skyddsklass (IP) IP65
Färgåtergivningstal Ra 75
Arbetstemperatur -30° till +50°C 

Garanti 5 år

Artikelnummer Spänning Effekt Lumen Dimensioner
BW-Pluto-204 220-240 VAC 87 W 10308 lm 800 x 400 x 50 mm

BW-Pluto-205 220-240 VAC 107 W 12752 lm 800 x 400 x 50 mm

BW-Pluto-206 220-240 VAC 130 W 15774 lm 800 x 400 x 50 mm

BW-Pluto-207 220-240 VAC 152 W 17925 lm 800 x 400 x 50 mm

BW-Pluto-208 220-240 VAC 173 W 20455 lm 800 x 400 x 50 mm

BW-Pluto-209 220-240 VAC 194 W 23128 lm 800 x 400 x 50 mm

* = Lägg till färgtemperatur (4000K, 5000K eller 5700K) och spridningsvinkel (37°, 88°, 136°, eller 68°(x2)). 

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 220-240 VAC, 50 / 60 Hz
Livslängd (L70) 133.000 timmar

Skyddsklass (IP) IP65
Färgåtergivningstal Ra 75 (85 på begäran)
Arbetstemperatur -30° till +50°C 

Vikt 2-3 kg
Garanti 5 år

Artikelnummer Spänning Effekt Lumen Dimensioner
BW-Starshor-202/* 220-240 VAC 43 W 5155 lm 450 x 450 x 40 mm

BW-Starshor-203/* 220-240 VAC 66 W 7919 lm 450 x 450 x 40 mm

BW-Starshor-204/* 220-240 VAC 87 W 10438 lm 450 x 450 x 40 mm

BW-Starshor-205/* 220-240 VAC 107 W 12958 lm 450 x 450 x 40 mm

* = Lägg till färgtemperatur (4000K, 5000K eller 5700K) och spridningsvinkel (37°, 88°, 136°, eller 68°(x2)). 
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s BD-SN är en modulärt uppbyggd LED-strålkastare. BD-SN är skyddsklassad enligt 
IP66, och med ett väldigt robust och slagtåligt aluminiumhölje som gör BD-SN lämplig för an-
vändning i de mest krävande miljöerna. Tillgänglig i flera olika utföranden, DC eller AC samt med 
enkel-, dubbel- eller trippelstaplad.

Målad med en 2-lagers titaniumbaserad E-beläggning och en lins utav härdat glas för bästa 
skydd. Utrustad med en intern temperaturkontroll. Kommer med en monterad kabel av neopren 
på 2 meter till kapslingen för det externa drivdonet. Finns även  
i silikon och PVC, samt andra längder på begäran.

BD-SN - Strålkastare <168 000 lumen, IP66 för 24 VDC & 127-431 VDC / 
90-305 VAC

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED
Arbetstemperatur -30° till 50 °C

Skyddsklass IP66, IK07
Färgtemperatur 2700K, 4000K, 6500K

Material Robust och slagtåligt 
aluminiumhölje

Kabeltyp Silikon eller neopren 
Kabellängd: 2 m

Dimensioner Se nedan
Garanti 5 år

Artikelnummer Spänning Effekt Lumen (Raw) Dimensioner
BD-SNAC-150-1 90-305 VAC / 127-431 VDC 150 W 21 000 lm (31 525) 320 x 210 x 190 mm

BD-SNDC-170-1 24 VDC (20-32) 170 W 19 500 lm (31 525) 320 x 180 x 120 mm

BD-SNAC-320-2 90-305 VAC / 127-431 VDC 320 W 43 000 lm (60 748) 320 x 340 x 230 mm

BD-SNDC-340-2 24 VDC (20-32) 340 W 39 000 lm (63 050) 320 x 340 x 160 mm

BD-SNAC-480-3 90-305 VAC / 127-431 VDC 480 W 65 500 lm (91 123) 320 x 490 x 280 mm

BD-SNDC-510-3 24 VDC (20-32) 510 W 58 500 lm (94 575) 320 x 490 x 210 mm

BD-SN-1200-6 180-528 VAC / 255-500 VDC 1200 W 156 000 lm (182 246) 770 x 660 x 600 mm

BD-SN-1200-8 180-528 VAC / 255-500 VDC 1220 W 168 000 lm (242 995) 770 x 660 x 600 mm

* = Lägg till färgtemp & spridningsvinkel: 2700K, 4000K eller 6500K & 13°, 27º, 53 eller 90º
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s BD-SNHT är två stycken LED-strålkastare som är designade och utformade för app-
likationer i hårda, extrema miljöer. För extrema arbetstemperaturer upp till +110 °C (drivdonet 
klarar upp till +70 °C och monteras externt). 

De två strålkastarna har varsitt drivdon i samma drivdonshus med 10 meters neoprenkabel till 
varje strålkastare. Finns även i silikon och PVC, samt andra längder på begäran.

BD-SNHT driver sina högeffektiva LED-chip på en väldigt låg strömförbrukning, för att kunna le-
verera högre lumen/watt och kunna fungera i extrema temperaturer samt att överträffa sin speci-
ficerade livstid. BD-SNHT är skyddsklassad upp till IP66 och vattentät, med ett väldigt robust och 
slagtåligt aluminiumhölje.

OBS! Produkten på bilden är standardmodellen BD-SN, BD-SNHT är framtagen för högre  
temperaturer och har bland annat inga extra linser över varje LED-chip.

BD-SNHT - 2 stycken strålkastare för de varmaste miljöerna upp till 110 °C

Artikelnummer Spänning Effekt Lumen Arbetstemperatur
BD-SNHT-2-32W-230/* 90-305 VAC 2 x 32 W 2 x 5800 lm -30° till 110 °C

Tillhörande drivdon    Upp till 70 °C 

Lägg till färgtemperatur: 2700 K, 4000 K eller 6500 K. Går även att få med 380 V på begäran

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 90-305 VAC
Spridningsvinkel 115°
Livslängd (L80) 60,500 timmar

Skyddsklass (IP) IP66
Skyddsklass (IK) IK07

Färgåtergivningstal Ra >70

Färgtemperatur 2700K, 4000K eller 
6500K

Arbetstemperatur Se nedan
Effekt 2 x 32 W

Dimensioner 2 x (320 x 180 x 190 mm)
Vikt 2 x 3 kg

Garanti 3 år
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s BD-HT är en LED-strålkastare som är designad och utformad för applikationer i hår-
dare, extrema miljöer och de extrema arbetstemperaturerna, upp till +120 °C (drivdonet klarar 
upp till +80 °C och monteras externt), 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 levere-
ra högre lumen/watt och kunna fungera i extrema temperaturer samt att överträffa sin specifice-
rade livstid.

BD-HT är skyddsklassad upp till IP67 och vattentät, och med ett väldigt robust och slagtåligt 
aluminiumhölje så är BD-HT lämplig för användning 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 omgivningstemperatu-
ren 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 kabelavstånd är nödvändigt mellan lampa och drivdon.

BD-HT - Strålkastare < 34 000 lm, för de varmaste miljöerna upp till 130 °C

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

Artikelnummer Spänning Effekt Lumen Färgtemperatur Arbetstemperatur
BD-HT120SR/65 90-305 VAC / 127-250 VDC < 240 W < 34 000 lm* 6500 K -45° till 120 °C

* = Upp till 60-70 °C är ljusstyrkan ca 34,000 lumen. Vid 120 °C är ljusstyrkan ca 10 % av maximal lumen.
Går även att få med 380 V och andra färgtemperaturer på begäran.
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DCbright standard production quality 
Soldering: Traditionally, it is customary to solder components onto the printed circuit board using a fan 
oven. DCBright solders its components by using a special method in a liquid. This ensures a stronger 
bonding of the components to the PCB, but also a considerably lower porosity of the solder tin. A lower 
porosity reduces the risk of cracking. Furthermore, no oxidation can occur during soldering, due to the 
airtight environment in which the soldering takes place. The method originates from the aerospace indu-
stry and is rarely used in the lighting industry due to its higher costs.

Heat transfer: To ensure an optimum heat transfer from the PCB, DCBright places a heat-exchanging 
sheet between the PCB and its housing. This brings various advantages with respect to the common-
ly used cooling paste. Not only is there no longer any chance of the paste drying out, but it is also not 
possible for the paste to end up on components. Such a paste usually contains chemical components 
that are harmful to electronic components, so this is undesirable. The heat-exchanging sheet prevents 
short-circuiting and overheating of components and the lamp, giving both a longer life span.

Cable management: Practice has shown that moisture sometimes ends up in LED lamps via the ca-
bling, with disastrous consequences. By applying a unique connection between cable and lamp, this 
danger does not exist with DCBright lamps.

Individual tested: After production each lamp is tested individually to determine whether the lamps are 
functioning properly. Each lamp is monitored with a thermal camera to ensure that all specs are met.

Moisture-free housing: The assembly of the lamps takes place in a room with low humidity. This results 
in both a low pressure and a low degree of humidity inside of the housing. This minimizes the risk of 
oxidation and condensation, resulting in an optimum light output. Hereby, the lamp is suitable for a wide 
variety of external conditions.

Screws: All screws are made of stainless steel 316 and sealed in the housing to prevent vibrations and 
corrosion.

Materials: All lamps and fixtures are made of high-quality aluminum. The aluminum is tested with an 
X-Ray scan to check whether it meets the quality requirements.

Paint: The aluminum housing is provided with a layer of “chrome conversion coating”, which promotes 
the corrosion resistance of the lamps. A dual layer of “powder paint” is then applied. Titanium is used in 
the powder paint in order to improve the heat transfer capacity of the housing.

PC sheets: The polycarbonate sheets used are UV-coated PC sheets. This ensures durability and pre-
vents discoloration.

 
Reversed polarity protection 
Reversing the polarity of a device’s power supply can have serious consequences. Changing the positi-
ve and negative sides can lead to an burned printed circuit board or more complex problems. DCbright 
products with polarity protection are protected against accidentally wrong connecting the polarity.

There are various ways to counteract the effects of “reversed polarity.” A commonly used method 
consists of adding a diode to the supply line. The advantages of this method are its simple application 
and low costs. A major disadvantage of diodes is the huge voltage drop. Furthermore, this method has an 
efficiency loss of around 1%.

 
Active polarity protection 
Another method is a so-called “active system”. The costs for this method are higher, but on the other 
hand there is no loss of efficiency.

 
Thermal management 
Good thermal management has a lot of influence on the efficiency and reliability of LED lighting. A com-
monly used method is dimming by using a PMW (Pulse Width Modulation). The stroboscopic effects and 
electromagnetic interference that accompany this can, however, have negative consequences for the 
health of personnel and the functioning of electronics.

DCbright uses a system for thermal management that, with the help of a temperature sensor, prevents 
the maximum permissible temperature to be exceeded. In addition, maximum efficiency is achieved by 
adjusting the power in such a way that the lamp burns with a constant and stable temperature. No PWM 
is used for this, eliminating the disturbing stroboscopy and electromagnetic interference.

 
Over voltage protection 
In order to prevent damage to components due to excessive voltage, over voltage protection is applied. 
This is a protection that interrupts the power supply when the occurring voltage exceeds a preset voltage 
margin. As soon as the voltage exceeds the margin, the lamp switches off. When the voltage is within the 
set margin again, the lamp will switch on.

Information om produktionskvalitet
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Transil protection 
The light is protected against static voltage discharges on the connection wires. 

 
Dump load transient 
A “dump load transient” is a component that can absorb power when the voltage exceeds a preset point. 
By making use of this absorbed power, the lamp can arm itself against voltage peaks in the supply line.

DCbright lamps are equipped with a dump load transient that meets the following requirements:

I EC 61000-4-2 exceeds level 4 
30 kV (air discharge) 
30 kV (contact discharge) 
ISO10605 – C = 330 pF, R = 330 Ω 
ISO 7637-2 
Pulse 1: VS = -150 
Pulse 2a: VS = +112 V 
Pulse 3a: Vs = -220 V 
Pulse 3b: Vs = +150 V 
Formerly pulses 5a and 5b 
ISO 16750-2 – Tests A and B

 
Active dumpload protection 
Another method is a so-called “active system”. The costs for this method are higher, but on the other 
hand there is no loss of efficiency.

 
Surge protection 
Another method is a so-called “active system”. The costs for this method are higher, but on the other 
hand there is no loss of efficiency.

 
Inrush current limiter 
An inrush current limiter is a component used to limit the inrush current to prevent gradual damage to 
components and to prevent fuses or circuit breakers. Without this protection, the lamps will extract a 
large current during start-up, since the capacitors must be charged.

 
Heat transfer PCB 
Generally Led light use pcb’s with a heat transfer of 0.23Wmk to 3Wmk but DCbright if focused to use 
the best for our customers. So we use circuit board with the heat conductance of up to 390wmk. Higher 
heat conductance means the leds get less hot. If the leds get less hot the light will give more light out 
and have a long life time.

 
Short circuit protection 
The short-circuit protection switches off the voltage supply if a short-circuit occurs in the lamp.

 
Flicker free lighting 
In many recent scientific studies, connections are made between physical and psychological complaints 
and the so-called “flickering” of LED lighting. Migraine, loss of concentration, eye strain and light-sensi-
tive epilepsy are some possible consequences of LED lighting with a frequency that is registered by the 
brain, but cannot be “seen” with the eye.To avoid this ever-increasing problem, DCbright uses comple-
tely flicker-free lamps! This is achieved by applying a frequency of 1 MHz for example. In addition, a 
capacitor is used to smoothe out wrinkles.

 
Anti vibration 
In order to make the lamps as vibration-resistant as possible, the heavier components are soldered ánd 
glued onto the PCB. Given the high absorbency of glue with regard to vibrations, this results in a consi-
derably longer service life of both the components and the PCB. And screws that are used are special 
screws or they are sealed in.

 
EMV - EMC 
DCbright lamps have a component that suppresses interference. As a result, less electromagnetic inter-
ference occurs and the chance of electronics malfunctioning near the lamps is reduced.

 
Low glare 
In order to prevent light pollution or ‘glare’ (light that falls outside the desired distribution angle), there 
are “low-glare” variants available for the vast majority of the products that DCbright offers.

Information om produktionskvalitet
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VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED

Arbetstemperatur -30° till +80 °C

Spänning 90-305 VAC 50/60 Hz

Skyddsklass (IP) IP65

Slagtålighet (IK) IK08

Fotobiologisk säkerhet RG0

Färgtemperatur 4000 K eller 5000 K

Spridningsvinkel 90°

Livslängd >75,000 timmar

Material

Hölje: Naturanodiserat  
aluminiumhölje  

Reflektor: Aluminium
Skruvar: Rostfritt stål

Skärm: 5 mm härdat glas
Dimensioner Se nedan

Artikelnummer Spänning Effekt Färgtemp. Lumen (Raw) Dimensioner
BP-THOR150NW 90-305 VAC 150 W 4000 K 23 250 lm (17 250 lm) 460 x 460 x 450 mm, 8 kg

BP-THOR150CW 90-305 VAC 150 W 5000 K 23 700 lm (17 595 lm) 460 x 460 x 450 mm, 8 kg

BP-THOR250NW 90-305 VAC 250 W 4000 K 38 750 lm (28 750 lm) 460 x 460 x 500 mm, 9 kg

BP-THOR250CW 90-305 VAC 250 W 5000 K 39 500 lm (29 325 lm) 460 x 460 x 500 mm, 9 kg

BP-THOR330NW 90-305 VAC 330 W 4000 K 51 150 lm (37 950 lm) 460 x 460 x 500 mm, 10 kg

BP-THOR330CW 90-305 VAC 330 W 5000 K 52 140 lm (38 709 lm) 460 x 460 x 500 mm, 10 kg

Allmän beskrivning
TOLEKA’s BP-THOR LED-highbay är utvecklad för att ersätta traditionella highbays i tunga 
industrier. Designad och utformad för applikationer i hårdare miljöer och högre arbetstempera-
turer, upp till +80 °C.

Aluminiumreflektor med hög renhet (99,85 %), med en spridningsvinkel på 90° och en lins/
skärm av 5 mm härdat glas.

Välj mellan neutral vit (4000 K) eller kallvitt (5000 K) ljus.

BP-THOR - Kraftfull LED-highbay för utrymmen med högre temperatu-
rer +80 °C
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Vi på TOLEKA värderar kvalitet högst, därför använder vi oss av Plockmatic International AB vid  
tryckning av våra broschyrer


