
Produktguide
Katastroflarm

Version 3.0



KATASTR
O

FLAR
M

08-574 103 50 - kontakt@toleka.se2

TOLEKA
- Information

TOLEKA AB är ett familjeföretag som startades 1985, med hög kvalitet och service som policy. Vi har sedan 1985 
utvecklat företaget och fokusen är endast på kvalitetsprodukter.

Några av våra främsta mål är att ha ett brett produktsortiment, vara flexibla och lyhörda för marknadens behov samt 
att alltid ge kunden den bästa möjliga service. Hos oss ska ni som kund kunna hitta ”vanliga” men också mer ”udda” 
produkter som lagervaror.

Vi lägger stor fokus på att ha produkter som är unika i sitt slag samt att vi dagligen tar fram kundanpassade 
lösningar inom produktgrupperna: varningsljus och sirener, katastroflarm och hela systemlösningar, LED-belysning, 
hinderljus med eller utan hela system, radioaktivering, detektering- och indikeringsprodukter, mätinstrument, 
testsladdar och mättillbehör, märknings- och identifieringsprodukter, kabelskydd och transportabla/temporära 
larmsystem.

En av våra uppskattade dagliga utmaningar är att hitta rätt produkt eller lösning åt våra kunder även om denna 
produkt inte existerar idag så gör vi vårt yttersta att tillsammans med våra samarbetspartners utveckla nya produkter 
och lösningar för den svenska marknaden.

För oss är inte endast en nöjd kund vårt mål utan en kund som anser sig ha fått den snabbaste och bästa servicen, 
en service utöver vad övriga marknaden levererar idag. Dessutom fokuserar vi på kundens upplevelse att göra 
affärer med oss, det skall alltid vara enkelt och över förväntan.   

Vi arbetar utifrån ledorden Kunskap, Kvalitet och Kundservice.

TOLEKA på plats:

TOLEKAs 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 08-574 103 54 eller kontakt@toleka.se alternativt 
behovsanalys@toleka.se



3

KA
TA

ST
R

O
FL

AR
M

Radioaktivering
- Information

Applikationsmöjligheterna är oändliga. Radioaktivering ger full möjlighet för att till exempel aktivera sirener och 
varningsljus, trafiksignaler och vägbommar samt övriga system för att spärra av större områden vid risk för fara. 

Radioaktiveringssystemet kan styras med antingen Line-of-sight 868 MHz, för lite enklare lösningar eller med VHF 
(Very High Frequency) / UHF (Ultra High Frequencies) för mer avancerade lösningar. Via radio kan Ni även styra 
överliggande system genom funktionskontrollsingångar, som att aktivera t.ex. varningsljus och sirener, larma i av-
lägsna byggnader eller där det är för kostsamt eller helt enkelt för svårt att dra kabel. 

Behöver ni aktivera något men kabeldragningen är för dyr?
Vi kundanpassar lösningar med radioaktivering, kontakta oss för mer information.

Katastroflarm
- Information

Idag är det flesta katastroflarmsanordningarna 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 
intern strömförsörjning vid eventuellt strömbortfall.

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

Med våra system kan man varna omgivningen med flertalet olika sirentoner, förinspelade talmeddelanden eller med 
live-tal via mikrofon direkt ut i de olika sirenmasterna. 

Vi har levererat till flertalet kunder i Sverige, allt från mindre enklare system med katastroflarm till stora Seveso-   
anläggningar. Våra system är otroligt flexibla och utbyggnadsbara och kan integreras till redan befintliga lösningar. 

Med vår kunskap och erfarenhet 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.

Katastroflarm
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A151, Katastroflarmssystem
- med Live-tal, förinspelade talmeddelanden och alla tänkbara sirentoner

TOLEKAs A151 katastroflarmssystem är ett elektroniskt, robust, sofistikerat och flexibelt katastroflarmssystem med 
två eller flera horn på samma sirenmast. A151 är designad för att alarmera över ett stort område utomhus och är 
lämplig för kritiska larm såsom giftig gas, utrymning, inrymning, brand, katastrof, översvämning, tsunamivarning och 
så vidare. 

A151 är av modulär konstruktion med ett flexibelt produktpaket som låter sirenerna anpassas till de mest komplexa 
behoven oberoende av önskad kommunikation och täckningsområde.

A151-systemet drivs av intern strömförsörjning i 48 VDC. A151 hanterar 16 sirentoner och 239 förinspelade 
meddelanden i standardutförande och byggs enkelt ut ytterligare. Live-talfunktion via mikrofon vid till exempel 
sirenens styrskåp eller i kontrollpanelen i kontrollrum.

A151-systemet kan styras av överliggande system eller aktivera/kontrollera underliggande system. Full möjlighet 
finns att aktivera sirener eller övriga system inomhus eller exempelvis trafiksignaler och vägbommar för att spärra 
av området. Möjligheterna är oslagbara med A151-systemet. 

Nedan är ett exempel med fiber som kommunikationslösning:

För att det skall passa kundens unika behov så finns det många kommunikationssätt att välja mellan, exempelvis:
- Radio (VHF/UHF eller 868 MHz)
- Wifi
- SMS 
- IP / Fiber
- RS485
- Modbus 
För ökad säkerhet kan fler än ett kommunikationssätt användas. Vi är anpassningsbara och lyhörda för era 
önskemål och även för nya kommunikationslösningar.
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A151, Katastroflarmssystem
- med Live-tal, förinspelade talmeddelanden och alla tänkbara sirentoner

Katastroflarm

TOLEKAs A151 katastroflarmssystem byggs upp från 2 till 18 horn riktade åt samma håll (Directional) eller åt två 
håll (Omni-directional), se nedan (sett ovan ifrån):

Directional     Omni-directional 

A151-systemet finns från 2 horn till 24 horn för de mest krävande miljöerna.
Nedan visar en ljudbild hur långt två olika uppsättningar når med 70 dBA-sirenton.

2 horn Omni-Directional

18 horn Directional
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A151, Katastroflarmssystem
- med Live-tal, förinspelade talmeddelanden och alla tänkbara sirentoner

Aktivering sker enkelt via överliggande system alternativt genom någon av kontrollpanelerna som kan placeras nära 
eller på en längre distans från sirenen, se nedan:

A151 kan bland annat aktivera följande:
- Sirentoner
- Förinspelade meddelanden
- Live-tal (tala direkt ut genom hornen)
- Varningsljus
- Andra sirener (elektroniska-, motordrivna- & tryckluftsirener)
- SMS-utskick vid larm
- Underliggande system
- Massor av övriga funktioner via de inbyggda reläerna
- Nätverksfunktioner

A151 kan även hantera små larm som genereras av externa sensorer eller liknande enligt önskemål, kan till exem-
pel tända ett varningsljus eller aktivera en summer i ett kontrollrum. A151 har flertalet inställningsmöjligheter i dess 
servicemjukvara, man kan efter installation förändra systemets uppsättning, till exempel genom att lägga till funktio-
ner som ytterligare alarm eller aktiveringar.

Systemets självtestfunktion kan återrapportera via till exempel kontrollpaneler, skrivare, sms, varningsljus m.fl.
Självtestfunktionen är en unik funktion som inger en hög trygghet för användaren. Systemet körs på en extremt hög-
frekvent ton som människor endast hör svagt på ett kort avstånd. På detta sätt får man ett fullständigt test så ofta 
man önskar, normalt utförs detta en gång per dygn.
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A151, Katastroflarmssystem
- med Live-tal, förinspelade talmeddelanden och alla tänkbara sirentoner

VIKTIG BASFAKTA
Min. antal horn per mast 2 stycken

Max. antal horn per 
mast 24 stycken

Antal sirentoner 16 stycken (kan utökas)

Antal förinspelade 
talmeddelanden 239 st (kan utökas)

Live-tal Ja

100 V Tillval

Driftspänning 48 VDC

Batteridrift vid ström-
bortfall

7 dygn standby-läge 
med 6 minuter operativt 
läge

Batterier
4 x 12V / 44 - 70 Ah 
(varje batteri är 
individuellt övervakad)

Strömanslutning 230 / 10 A  
(batteriladdare)

Självtester Ja

Återrapportering Ja

Schemalagda 
funktioner

Ja (50 st samt 30 st 
årliga aktiviteter)

Möjlighet att aktivera 
inomhussirener Ja

Möjlighet att aktivera 
underliggande system Ja

Möjlighet att aktiveras 
av överliggande system Ja

Användargränsnitt

CMC4
CMC8
CMC16
Talos (PC-mjukvara)
Mobilapp / GPRS/ SMS
Modbus

Kommunikationssätt

Fiber
TCP/IP
Radio VHF/UHF
Radio Tetra / APCO
Radio 868 MHz
Wi-Fi
GPRS
m.fl.

Kommunikation  
redundans Ja

Funktionskontroll 
ingångar 4 stycken (kan utökas)

Övervakningsingångar 4 stycken (kan utökas)

Reläutgångar 4 stycken (kan utökas)

Alarmaktiveringsutgång
1 styck (för aktivering av 
varningsljus eller  
liknande)

Material horn Gjuten aluminium

Vikt 14 kg per horn

Katastroflarm
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A145S, Katastroflarmssystem
- Ett mindre system med fulla funktioner

TOLEKAs A145S katastroflarmssystem är mindre än A151 och kan endast 
ha 6 horn per sirenmast men är fortfarande ett lika flexibelt katastroflarms-
system som dess storebror A151.

A145S är även denna av modulär konstruktion med ett flexibelt produktpaket 
som låter sirenerna anpassas till de mest komplexa behov. A145S-systemet 
drivs av sin egen strömförsörjning i 24 (48) VDC. A145S hanterar 16 
sirentoner och har 8 gigabytes SD-kort inkluderat för 239 förinspela-
de meddelanden (16bit/44Hz) i standardutförande och byggs enkelt ut 
ytterligare. 

Genom en mikrofon vid sirenens styrskåp eller vid en av kontrollpanelerna som 
placeras i ett kontrollrum eller liknande kan man enkelt och snabbt tala rakt ut ur 
sirenerna via live-talfunktionen oavsett om man är långt ifrån platsen eller ej.

A145S-systemet kan precis som A151 styras av överliggande system eller aktivera/
kontrollera underliggande system. Man har full möjlighet att aktivera sirener eller övriga 
system inomhus eller exempelvis trafiksignaler och vägbommar för att spärra av området. 
Möjligheterna är oslagbara även med A145S-systemet. 

A145S är en Omni-directional (360°) siren som har möjligheten att utrustas med upp till 6 
stycken A151-horn.

A145S har utvecklats med grundtanken att systemet skall vara enkelt och i litet utförande 
samt att utveckla kvaliteten på talmeddelanden samt Live-talfunktionen.

Dessutom har A145S bättre förutsättningar att fjärrstyras samt för servicekontroll och 
konfigurationsförändringar på distans.
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A145S, Katastroflarmssystem
- Ett mindre system med fulla funktioner

A145S kan kontrolleras på flertalet olika sätt: styras av överliggande system, användande av en eller flera av 
tillhörande kontrollpaneler alternativt andra aktiveringsalternativ.

Katastroflarm

Man rekommenderar användning av en kontrollpanel för detaljerad rapportering efter de schemalagda självtester.

Man kan även schemalägga andra aktiviteter med systemet via funktionskontrollsingångar och så vidare.

Systemet kommunicerar via:
- Fiber
- Radio (VHF/UHF eller 868 MHz)
- Wi-Fi
- SMS 
- IP
- RS485
- Modbus
- Med flera
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VIKTIG BASFAKTA
Min. antal horn per mast 1 styck

Max. antal horn per 
mast 6 stycken

Antal sirentoner 16 stycken (kan utökas)

Antal förinspelade 
talmeddelanden 239 st (kan utökas)

Live-tal Ja

Simulering 
motorsiren Ja

Driftspänning
24 VDC 
(48 VDC vid 6 horn)

Batteridrift vid ström-
bortfall

7 dygn standby-läge 
med 6 minuter operativt 
läge

Batterier

1 x 24V LiFePO4
Alt 2 x 12 V, 44 Ah
(2 x 24 V vid 6 horn, 
varje batteri är individu-
ellt övervakad)

Strömanslutning 230 / 10 A  
(batteriladdare)

Självtester Ja

Återrapportering Ja

Schemalagda 
funktioner Ja 

Möjlighet att aktivera 
inomhussirener Ja

Möjlighet att aktivera 
underliggande system Ja

Möjlighet att aktiveras 
av överliggande system Ja

Användargränsnitt

CMC4, CMC8, CMC16
Talos (PC-mjukvara)
Mobilapp / GPRS/ SMS
Modbus
Handhållen radio (VHF 
/ UHF)

Kommunikationssätt

Fiber, TCP/IP
Radio VHF/UHF
Radio 868 MHz
Wi-Fi
GPRS
med flera.

Kommunikation redun-
dans Ja

Funktionskontroll 
ingångar 8 stycken (kan utökas)

Övervakningsingångar 2 stycken (kan utökas)

Reläutgångar 2 stycken (kan utökas)

Alarmaktiveringsutgång
Nej (En relä utgång kan 
användas med samma 
funktion)

Material horn Gjuten aluminium

Vikt 9 kg per horn

A145S, Katastroflarmssystem
- Ett mindre system med fulla funktioner
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TOLEKAs A145ST transportabla katastroflarmssystem består av ett eller två 
A145S-horn.

A145ST aktiveras antingen via den medföljande kontrollpanelen (CMC4) 
eller via mobilapplikationen som kommunicerar via Bluetooth. Man kan även 
använda radiokommunikation (VHF/ UHF eller 868 MHz) för aktivering.

A145ST, Transportabelt katastroflarmssystem
- Perfekta bygglarmet eller temporärt larm som skall höras på längre avstånd

I det transportabla styrskåpet finner man en kontrollpanel med mikrofon som möjliggör Live-tal direkt ut genom 
A145S-sirenhornet, man kan precis som de större systemen aktivera förinspelade meddelanden eller sirentoner.

Trots dess kompakta form är A145ST otroligt flexibelt och strömsätts med batteridrift (extra väska för batterier) 12 
V eller 230 V. A145S-horn kan monteras på en mast och aktiveras från A145ST. Systemet är precis som de större 
systemen anpassningsbart efter era behov.

Katastroflarm

VIKTIG BASFAKTA
Maximalt antal horn 2

Sirentoner Ja

Talmeddelande Ja

Live-tal Ja

Användargränsnitt CMC4, Mobilapplikation

Kommunikationssätt
Bluetooth
Radio

Material horn Gjuten aluminium

Vikt
6 kg per horn
6 kg för väskan
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TOLEKAs transportabla utrymningslarm har designats för att på bästa sätt 
tillgodose behovet för tvåvägskommunikation och utrymningslarm för perso-
nal som arbetar inom ett område där en permanent installation inte är möjlig 
eller ej krävs. Till exempel för miljöer där det är kostsamt att dra ut kablage 
för ström och kommunikation är detta batteridrivna och fullt övervakade 
mobila larm framtaget. 

En kontrollenhet, NAC2500, kan kontrollera flera transportabla larmväskor, 
NAR2500. Larmväskorna indikerar visuellt för användaren om denna är 
utan kontakt med sändaren samt om batterinivån är låg. 
Via kontrollenheten kan operatören kommunicera med användaren både via 
tal samt aktivering av varningsljus och aktivering av larmsirenen. 
Både den sändande kontrollenheten och det transportabla larmet har möj-
ligheten att kommunicera över radio med hjälp av mikrofon och högtalare.

NAC 2500

Kontrollenheten är installerad i en 19” 2U rack-monteringspanel och består 
av batterier för strömbortfall samt strömförsörjning via 230 VAC.
Radio- och larmindikeringspanelen kommer med en 5 meters kabel och kan 
med fördel installeras vid en arbetsplats med närhet till aktivering, återkopp-
ling och kommunikation.

Kan även levereras i ett väggfast skåp.

NAC/NAR 2500, Transportabelt katastroflarm
- Med siren, varningsljus, Live-tal, radiokommunikation och återrapportering 
av status

NAC 2500

Strömförsörjning

230 AC / 10 A 50-60 Hz 
Enfas (L/N/G) 
 
12 VDC / 26 Ah VRLA 
 
12 VDC / 20 Ah 
LiFePO4 (som reserv-
ström vid behov)

Driftspänning 13,5 VDC 
(12 VDC nominal)

Radiofrekvens

VHF:  
136 MHz - 174 MHz  
UHF:  
403 MHz - 470 MHz

Strömförbrukning

VHF & UHF: 
1-25 W: 11 A max  
25-40 W: 14,5 A max 
Viloström: 505 mA

Räckvidd 30 km  
(beroende på miljö)

Antennanslutning 50 Ω N typ hona

Arbetstemperatur -30° till 60 °C

Kommunikation Trådlöst över radio- 
frekvens

Nödknapp 1

Strömindikering LED

Bekräftningsindikering LED och sirenton

Aktiveringsindikering LED och sirenton

Indikering låg batteri LED

Installation 19” 2U rackmonterings-
panel

Dimensioner
Mek kontroll: 49 cm 2U  
Konsol: 215 x 68 x 90 
mm (LxWxH)

Vikt 7,5 kg

Skyddsklass (IP) Mek kontroll: IP44  
Konsol: IP66
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NAR 2500
Det portabla larmet är installerat i en vattentät och dammtät, IP67 gul väska 
med hjul och utdragbart handtag.

Väskan består av: 
Batteri 
Sändtagare via radio (VHF eller UHF) med mikrofon 
Två stycken LED för att indikera: 
- Ström På/Av
- Lågt batteri 
TEST/STOP-knapp för att testa om enheten är funktionell och stoppa larm-
signalen

NAC/NAR 2500, Transportabelt katastroflarm
- Med siren, varningsljus, Live-tal, radiokommunikation och återrapportering 
av status

NAR 2500

Strömförsörjning

12 VDC / 26 Ah VRLA 
 
12 VDC / 20 Ah  
LiFePO4-batteri  
 
Extern batteriladdare  
(230 W single O/P)

Driftspänning 13,5 VDC 
(12 VDC nominal)

Radiofrekvens

VHF:  
136 MHz-174 MHz  
UHF:  
403 MHz-470 MHz

Strömförbrukning

VHF & UHF: 
1-25 W: 11 A max  
25-40 W: 14,5 A max 
Viloström: 505 mA

Räckvidd Upp till 30 km  
(beroende på miljö)

Antennanslutning 50 Ω Avtagbar

Arbetstemperatur -30° till 60 °C

Kommunikation Trådlöst över radio- 
frekvens

Av/På-funktion Ja

Test/Stop-funktion 1

Strömindikering LED

Indikering låg batteri LED

Aktiveringsindikering LED och sirenton

Installation Gul väska med hjul och 
utdragbart handtag

Dimensioner 50 x 30,5 x 45,7 mm 
(LxWxD)

Vikt 13,5 kg

Skyddsklass (IP) IP67

NAR 2500
1.  En högtalare för röstkommunikation
2.  En 115 dBA vid 1 meter siren för larm från kontrollenheten
3. 4 stycken varningsljus som indikerar:
 - Alarm 
 - Talkommunikation 
 - Kommunikationsfel
4. 50 Ω avtagbar antennanslutning
5.  Utdragbart handtag för enkel transport

Katastroflarm
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A135SE, Enklaste lösningen för utomhussiren
- Kraftfull trots sin enkelhet, framtagen för inrymningslarm vid skolor

        A135/1/1                   A135/1/2           A135/U/1               A135/U/2                   A135/O/2         A135/D1/2  A135/D2/2

Artikelnummer Konfiguration Effekt
A135/1/1 Tak- eller väggmontage, 360° 100 dB @ 30 m 100 W

A135/1/2 Tak- eller väggmontage, 2 x 360° 100 dB @ 30 m 200 W

A135/U/1 Stolpmontage, 360° 100 dB @ 30 m 100 W

A135/U/2 Stolpmontage, 360° 103 dB @ 30 m 200 W

A135/O/2 Stolpmontage, Omnidirectional 106 dB @ 30 m 200 W

A135/D1/2 Stolpmontage, Directional 109 dB @ 30 m 200 W

A135/D2/2 Stolpmontage, Directional 112 dB @ 30 m 200 W

VIKTIG BASFAKTA
KONTROLL

Strömförsörjning 115/230 VAC, enfas 
Andra på begäran

Förstärkare 1 Klass D 200 W

SPL 100-112 dB @ 30 meter 
(beroende på sirentyp)

Energiförbrukning
Stand-by: 14 W  
Full laddningsfunktion: 
250 W

Arbetstemperatur (skåp) -10° till 60 °C

KOMMUNIKATION

RS485

1 X serieport. RJ45. 
Anslutning till HMI 
(RS485 [A +, B-].  
Anslutningshastighet: 
1200 till 115 200 bps.

Mini USB Ljudfilsuppladdning

AKTIVERING

4 tryckknappar (3 ljudfiler och STOPP).  
Slutande kontakt.  
Relästyrda ingångar  
(115-230VAC / 12VDC / 24VDC på begäran)

Aktivering från distans via tillhörande kontrollpanel

Säkerhet Aktivering- /  
inaktiveringsnyckel

INDIKERING

4 lysdioder  
(AC, SD-kort redo, aktivering, felmeddelande)

ÖVRIGT

Dimensioner (Styrskåp) 400 x 200 x 500 mm

Vikt 20 kg

Skyddsklass (IP) IP66 enl. IEC 60529

Färg Grå RAL 7035

Anslutning PG13,5 (x4)

TOLEKAs A135 är ett elektroniskt, sofistikerat, flexibelt och underhållsfritt 
katastroflarmssystem som enkelt kan monteras inomhus eller utomhus. 
Lämplig för kritiska larm såsom giftig gas, utrymning, inrymning, brand, 
katastrof och så vidare.

A135 har en kraftfull ljudstyrka på 100 till 112 dB @ 30 meter (beroende på 
konfiguration). Sirenen har 3 toner, (alarmton och/eller förinspelade talande 
meddelanden i wav-format).
A135 drivs på 115 / 230 VAC, 50/60 Hz och är kontrollerbar via knappar, 
slutande kontakt eller 115-230VAC/12VDC/24VDC relä (på begäran).

Inrymningslarm vid skolor ska användas vid yttre hot när det är säkrast för 
elever och skolpersonal att stanna inomhus.

Backup-batteri kan inkluderas om så önskas.
Lämplig för tak-, vägg- eller stolpmontage. 
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Katastroflarm

A135SI, Komplementet inomhus till A151 och A145S
- Med samma ljudkaraktärer, förinspelade meddelanden och Live-tal

VIKTIG BASFAKTA
Maximalt antal horn 1

Sirentoner Ja

Talmeddelande Ja

Live-tal Ja

Aktivering av KL-CWL Ja

I/O Ja

Användargränsnitt Aktiveras av 
katastroflarm eller AM10

Kommunikationssätt Radio 868 MHz / Kabel

Material horn Gjuten aluminium

Vikt 6 kg per horn

I många situationer önskas en inomhuslösning tillsammans med ett katastroflarm utomhus, A135SI är en enkel 
lösning på detta problem.

A135SI har volymkontroll och kommunikationsmöjligheter tillsammans med katastroflarmet utomhus. Systemet 
kommunicerar via kabel eller radio 868 MHz, men har samma möjligheter med ljudkaraktärer, förinspelade tal-
meddelanden och Live-tal som katastroflarmet utomhus har via SD-kortet. A135SI kan driva och styra det extremt 
kraftfulla och flexibla varningsljuset KL-CWL, se nästa sida.

A135SI är av enklare teknik och kan därmed ej nå samma decibelnivåer som A145S kan.
Detta för att uppnå en mer lämplig nivå för inomhusbruk, dessutom finns möjligheten att justera volymen. 
Backup-batteri kan inkluderas om så önskas. Lämpligt för tak- eller väggmontage.

KL-CWL, Högpresterande LED ljus för utomhusbruk
- Styr ditt varningljus färg och beteende helt enligt ditt egna önskemål.

VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla High-Power RGB-White 
LED

Spänning 18-60 VDC

Färg ljus Tusentals 
färgkombinationer

Funktion Upp till 20 stycken pro-
grammerbara funktioner

Spridning 360°

Dimensioner Ø 170 x 110 mm

Övrigt Automatisk självtest 
med diagnostik

Vikt 2 kg

TOLEKAs KL-CWL är ett unikt och enormt flexibelt varningsljus som kan lysa i tusentals färgkombinationer och i 
alla tänkbara inställningar. KL-CWL är förberedd för integrering med A151 och A145 och har utformats för att kunna 
varna inomhus som utomhus med ett kraftfullt ljus som syns bra även i direkt solljus.
KL-CWL kan operera som ett självstående varningsljus men används oftast i kombination med ett katastrof-
larmssystem. Varningsljuset kan då strömsättas och kontrolleras av systemet med självtest och återkoppling om 
aktivering till katastroflarmssystemets kontrollpanel. 

• 4 digitala ingångar.
• Självtest med autodiagnostisk-procedur.
• Fullt kompatibel med A151- och A145S-system, samt deras kontrollpaneler och Talos.
• Wi-Fi / Ethernet / RS-485 / Radio (868 MHz) -anslutning.
KL-CWL kan aktivera upp till 4 olika sirener och varningsljus. Finns även med batteri-backup.
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