
Produktguide

LED Belysning

Med den revolutionerande 
Waveguide-tekniken

I samarbete med

08-574 103 50 - kontakt@toleka.se



TOLEKA AB - Fenix väg 28 - 134 44 - Gustavsberg - 08-574 103 50 - kontakt@toleka.se - www.toleka.se

   Innehåll
  
   Information................................................................ 2
    TOLEKA AB.............................................................. 3
    Innehåll i denna broschyr.......................................... 3
    TOLEKA på plats...................................................... 3
    Waveguide Lighting.................................................. 4
    Lumenox................................................................... 4
    Fördelen med LED.................................................... 5
    Waveguide-teknologin.............................................. 6

   Industriella Armaturer................................................ 8
    BW-BrightStar........................................................... 8
    BW-LightStar............................................................. 9
    BL-Starfox-GRP........................................................ 10
    BW-Starshot............................................................. 11

   EX-klassad Belysning............................................... 12
    BL-LFX......................................................................12
    BL-StarFox-EX..........................................................13
    Portabel Belysning....................................................14

   Strålkastarbelysning...................................................15
    BW-Pluto................................................................... 15
    BL-LFS...................................................................... 16

   Inomhusbelysning...................................................... 17
    BW-WaveStar............................................................ 17
    BW-S2D2.................................................................. 18

   Fasad- och Tältbelysning........................................... 19
    BW-FireStar.............................................................. 19
    BW-Bravo.................................................................. 20

   Gatubelysning............................................................ 21
    BW-Meteor................................................................ 21
    BW-Asteroid.............................................................. 22
	 	 	 	 BW-STR	Retrofit.......................................................	23

sida 2



TOLEKA AB - Fenix väg 28 - 134 44 - Gustavsberg - 08-574 103 50 - kontakt@toleka.se - www.toleka.se

Information.

TOLEKA AB är ett familjeföretag som startades 1985, då med buntband som första produkt. 
Ganska snabbt tog vi även in testsladdar och mättillbehör, som under många år var våran 
största produktgrupp. Efterfrågan av varningsljus och sirener på den svenska marknaden 
ökade	efter	ett	par	år	och	vi	tog	då	även	in	detta	i	vårt	sortiment.	Därefter	så	har	flera	olika		
produktgrupper tagit plats i vårt sortiment och nu senast LED-belysning för industrier.

Några	av	våra	främsta	mål	är	att	ha	ett	brett	produktsortiment,	vara	flexibla,	vara	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.

Sedan 1995 så är vi belägna i Gustavsberg en bit utanför Stockholm, där vi har kontor och 
lager i våra egna lokaler.

Med alla dessa år bakom oss ser vi oss som en kunnig och solid leverantör som sätter  
kundens önskemål främst. Vi väljer uteslutande våra tillverkare och samarbetspartners utifrån 
kvalitet och möjlighet till ett nära samarbete. Vi levererar produkter inom den svenska industrin, 
säkerhetsbranschen och underhållsmarknaden. 

För oss är en nöjd kund en av de viktigaste bitarna i vårt arbete, och vi arbetar utifrån ledorden 
Kunskap, Kvalitet och Kundservice. 

Innehåll i denna broschyr: Belysning

Med denna produktguide önskar vi att förenkla er vardag, genom att hjälpa er att hitta rätt  
belysning för rätt tillfälle.

Produkterna i denna broschyr är endast från de två engelska tillverkarna Waveguide Lighting 
och Lumenox, saknar ni någon funktion eller produkt så är ni välkomna att besöka vår  
hemsida, där ni kan se hela vårt sortiment av LED-belysning, eller kontakta oss på   
08-574 103 50 alternativt på kontakt@toleka.se. 

Vi	är	flexibla	och	kan	med	vår	erfarenhet	lösa	de	flesta	önskemål.	

Besök vår hemsida för att se hela vårt sortiment av LED-Belysning.

TOLEKA på plats:

TOLEKA’s	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 hos er i eran miljö eller bara skaffa er en 
uppfattning genom en demonstration av de produkter som intresserar er.

Vi	hjälper	även	till	med	tester	på	plats,	ljusberäkning	och	behovsanalys	vid	specifika	projekt	
hos er eller er kund.

 
Kontakta oss för att planera in ett besök eller behovsanalys

  08-574 103 54 eller besök@toleka.se alternativt behovsanalys@toleka.se 
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Lumenox är en engelsk tillverkare som specialiserar sig på portabla och fasta armaturer för 
EX-miljöer samt specialprodukter utanför EX-zon för extrema miljöer så som bland annat 
flygplatser,	kemiskindustri,	hamnar	och	andra	tunga	industriella	marknader.

Lumenox	produkter	är	utvecklade	och	tillverkade	i	England	och	certifierad	enligt	ATEX	och	
IECEx för global acceptans. 

Lumenox har över 50 års erfarenhet inom sitt område. Ingenjörerna på Lumenox strävar 
efter att utveckla robusta, högeffektiva och tillförlitliga LED-belysningsarmaturer. För att 
fungera i de mest krävande miljöer så använder sig Lumenox av LED-belysning som är 
optimerad för att leverera lång livslängd.

Med branschledande prestanda innebär det att Lumenox LED-belysning ger en kostnads-
effektiv och optimal lösning. Deras specialbyggda provnings- och mätningsanläggningar 
gör det möjligt att genomföra omfattande utveckling och att hela tiden förbättra produkterna 
istället för att byta ut dem.

Delar	av	Lumenox’s	produktsortiment	använder	den	patenterade	Waveguide-tekniken	som	
är utvecklade av systerbolaget och ger utmärkt likformighet med mycket låg bländfaktor 
vilket är viktigt för installationer på låg nivå och portabla applikationer.

Waveguide Lighting Ltd är en engelsk tillverkare som har patenterat ett unikt sätt att fördela 
ut LED-ljus genom akrylstavar och har därmed en av de mest tillförlitliga LED-belysnings-
armaturerna	på	marknaden.	Waveguide	Lighting’s	produkter	passar	i	alla	typer	av	miljöer	
så som industrier, kommersiella utrymmen, idrottsanläggningar, parkeringsplatser, utomhus 
och gatubelysning.

Waveguide Lighting har över 40 års erfarenhet inom belysningsbranschen. Med deras  
specialbyggda provnings- och mätningsanläggning kan de utveckla och förbättra   
produkterna efter behov. Produkterna utvecklas med ett långsiktigt tänk där man   
kontinuerligt förbättrar produkterna istället för att byta ut dem.

Produktutveckling och tillverkning sker i England vilket säkerställer produkternas kvalitet 
och anpassningen för den europeiska marknaden. All data är testad och godkänd i   
England enligt LM79, LM80 & TM21. 

Waveguide Lighting Ltd är systerbolag med Lumenox Ltd.
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Skydd mot fasta föremål (Första siffran) Skydd mot vätskor (Andra siffran)
X - Inget skydd X - Inget skydd
1 - Skyddas mot föremål större än 50 mm 1 - Skyddad från vertikalt droppande vatten
2 - Skyddas mot föremål större än 12 mm 2 - Skyddad mot vattenstänk på 15°
3 - Skyddas mot föremål större än 2,5 mm 3 - Skyddad mot vattenstänk vid 60°
4 - Skyddas mot föremål större än 1,0 mm 4 - Skyddad från vatten stänk över
5 - Dammskyddad (ingen skadlig inträngande) 5 - Skyddad från lågtrycksvattenstrålar
6 - Dammtät (ingen inträngning alls) 6 - Skyddad från starka vattenstrålar

7 - Skyddad från nedsänkning mellan 0,15 m och 1,0 m
8 - Skyddad från längre nedsänkning

Skyddsklassning IP: 

IP-Klassificering	(Ingress	Protection	rating)	är	en	skala	för	hur	vattentät	och	lufttät	inkapsling-
en av elektroteknisk utrustning är enligt den globala standarden IEC 60529 eller den europeis-
ka motsvarigheten EN 60529, vilken antagits som svensk standard SS EN 60529.
Minimikrav ges bl.a. av starkströmsföreskrifterna samt i produktstandarder för elsäkerhet och 
explosionsskydd. Kapslingskrav ställs också på produkter med höga krav på tillförlitlighet där 
inträngande damm kan medföra störningar.

LED:
Light-emitting diode (LED) är en ljuskälla som syns allt mer på marknaden tack vare dess 
många positiva egenskaper. LED-tekniken har länge funnits i olika apparater t.ex. som indike-
ringslampor. Vi på TOLEKA har jobbat med LED-tekniken i våra varningsljus i mer än 15 år. 

Fördelen med LED:
• Mycket lång brinntid  - Mycket längre livstid än alternativa ljuskällor
• Energieffektiv  - Ca 5-6 gånger effektivare än en glödlampa med lika mycket ljus
• Miljövänlig   - Innehåller inga tungmetaller, längre livslängd
• Mekaniskt tålig - Tål mekaniska stötar
• Tänder direkt   - Blinkar inte som t.ex. T8 lysrör gör
• Underhåll  - Minimalt eller inget underhåll

LED livslängd:

När man pratar om livslängden på LED-belysning pratar man om en förväntad minimum 
brinntid tillsammans med ett L-värde. Till exempel så har vår belysning oftast en livslängd på 
133.000	timmar	L70,	vilket	betyder	att	efter	133.000	timmar	så	kommer	ljusflödet	garanterat	
vara minst 70 % av vad den var som ny. I en nära framtid förväntar vi oss att möta 160.000 
L70.

Ibland nämns även ett B-värde, detta uttrycker hur många procent av LED-modulerna som 
kommer att motsvara L-värdet. Värdet B50 är det vanligaste och innebär att det deklarerade 
L-värde kommer att uppnås genom minst 50 % av LED-modulerna och att resterande 50 % 
kan komma att ha ett lägre lumen-värde. Värdet B10 innebär att minst 90 % av LED-moduler 
kommer att möta det deklarerade L-värde och endast 10 % kan komma att ha ett lägre lumen-
värde. 

Då produkterna i denna broschyr har B10 vid 130.000 timmar så har vi inte använt oss av 
detta värde framgent.
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Waveguide Lighting Technology

Tänk om man kunde leva som idag fast endast nyttja 10-20 % av kroppens  
kapacitet, tänk hur länge man skulle kunna leva då.

Waveguide-tekniken gör just det med våra LED-armaturer, tekniken i kort bygger 
på en överdimensionering som endast nyttjas till 10-20 % av dess kapacitet. På 
detta sätt så får vi en extremt lång livstid utan att tumma på ljuskvaliteten.

Den patenterade ”Waveguide-tekniken” är revolutionerande och unik. Vi leder ljuset in sidled 
till en fast, gjuten akrylstav - Denna enkla metod ger väsentliga fördelar med extremt effektiv 
ljusflöde,	effektivitet,	förbättrad	ljusfördelning	och	låg	bländfaktor.	Denna	teknik	nyttjar	endast	
mellan 10-20 % av komponenternas kapacitet vilket ger höga lumenutgångar och kraftigt  
utökad livslängd.

Med hjälp av denna teknik kan vi använda högeffektiva 
LED-chip på en strömförbrukning mellan 190 mA och 317 
mA fast de drivs med ungefär 450 mA till 750 mA av andra 
tillverkare. Detta gör att endast lite värme produceras och 
att vi får en mycket längre livslängd, upp till hela 133.000 
timmar L70, utan att behöva tumma på kvaliteten. I en nära 
framtid förväntar vi oss att passera 160.000 timmar L70, då 
vi utför tester i verkligheten och i testanläggningar   
kontinuerligt.

Ljusflöde	bestäms	av	strömförbrukningen	medan	spridningsvinkeln	bestäms	av	reflektorns	
bredd	och	vinkel.	Reflektor-tekniken	är	lika	viktig	som	LED-ljuset	själv	för	ett	homogent		
ljusflöde.	De	varierande	spridningsvinklarna	tillåter	ändringar	så	små	som	6°-steg.

Nedan	är	ett	exempel	på	hur	spridningsvinkeln	kan	påverkas	av	reflektorn.

REFLEKTOR                 5 mm                           14 mm                28 mm                      Bi-Directional

Spridningsvinkel                   37°               88°                136°            68° (x2)

Polärdiagram        
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Waveguide Lighting Technology

Genom att driva LED-chippet med låga strömmar så förlänger vi livstiden och ökar effektiviteten 
per watt, väljer man att öka på strömförbrukningen så genererar armaturen mer lumen till  
kostnad av effektiviteten per watt samt eventuellt även livslängden.

Nedan är två olika exempel på hur det kan se ut.
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STRÖMFÖRBRUKNING                    LUMEN                EFFEKT       LUMEN/WATT

190 mA                                  1851 lm                14 W    132

286 mA                                  2578 lm                21.5 W    120

317 mA                                  2664 lm                 23.5 W    113

Lumen

Watt



Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BW-BrightStar	är	en	kraftfull	och	väldigt	effektiv	highbay	som	är	tillverkad	för	att	vara	oöverträffad	i	ljus-
kvalitet, optisk distribution och energieffektivitet. 

BW-BrightStar levererar från 15781 upp till 23128 lumen med en effekt på endast 130 upp till 208 Watt. Med den 
patenterade Waveguide-tekniken så är ljusspridningen exakt och kan anpassas för att passa samtliga applikationer. 
På så sätt så fördelas ett behagligt ljus med låg bländfaktor.

TOLEKA’s	BW-BrightStar	har	en	hög	skyddsklassning,	IP66,	och	5	års	riktig	garanti	utan	friskrivningar.	Produkt-	
utveckling och tillverkning sker i England vilket säkerställer produkternas kvalitet och anpassningen för europeiska 
marknaden och den svenska miljön. All data är testad och godkänd i England enligt LM79, LM80 & TM21. Monteras 
utanpåliggande eller upphängd via krokar. Går även att få med nödbelysningsfunktion.

Industriella armaturer - TOLEKA’s BW-BrightStar
Vassaste highbay-armaturen med justerbar spridningsvinkel och ovanligt lång  
livslängd anpassad för höga installationshöjder.

ART. NR.                   LUMENS                            EFFEKT                 DIMENSIONER               VIKT

BW-BrightStar-206-IP66       15781 lm vid 286 mA          130-154 W              640 x 716 x 85 mm           7,3 kg

BW-BrightStar-207-IP66       17925 lm vid 286 mA          151-200 W              640 x 716 x 85 mm           7,6 kg

BW-BrightStar-208-IP66       20455 lm vid 286 mA          173-200 W              640 x 716 x 85 mm           7,9 kg

BW-BrightStar-209-IP66       23128 lm vid 286 mA          194-208 W              715 x 475 x 42 mm           8,7 kg 

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 220-240 VAC, 50 / 60 Hz
(90-305 VAC på begäran)

Spridningsvinkel Kan anpassas efter 
önskemål

Livslängd (L70) 133.000 timmar
Skyddsklass (IP) IP66

Färgåtergivningstal Ra 75
(85 på begäran)

Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K

Arbetstemperatur -30° till +50°C 
(Andra på begäran)

Effektfaktor >0.9
Energieffektivitet >90 %
Strömförbrukning 286-320 mA

Dimbar 1-10v, DALI, DSI, KNX
Garanti 5 år
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BW-LightStar	är	en	extremt	effektiv	highbay-belysning,	vilket	gör	den	till	ett	av	de	bästa	energi-		
besparande highbay-produkterna på marknaden. Oöverträffad i ljuskvalitet, distribution och prestanda. 

BW-LightStar är otroligt mångsidig - vilket gör det möjligt för kunden att välja mellan en rad olika wattal (27 till  
116	W)	för	att	leverera	mellan	3000	och	12958	lumen	(max	23128	lm,	se	BW-BrightStar).	Ljusflödet	bestäms	på	
drivern	medan	spridningsvinkeln	bestäms	av	reflektorns	bredd	och	vinkel.	Strömförbrukningen	är	väldigt	låg	och	
genererar väldigt lite värme på LED-ljuset - vilket gör att man kan uppnå mycket höga effekter och utökad livslängd.

Produktens mycket breda spridningsvinklar och ultralåg bländfaktor gör BW-LightStar till en ”bäst i klassen” produkt 
för applikationer med highbays.

Industriella armaturer - TOLEKA’s BW-LightStar
Highbay med justerbar spridningsvinkel och lång livslängd för normala   
installationshöjder.

ART. NR.               LUMENS                      EFFEKT     DIMENSIONER                      VIKT

BW-LightStar-202              5160 vid 286 mA          27-46 W                590 x 590 x 37 mm              5.4 kg

BW-LightStar-203              7635 vid 286 mA          62-69 W                590 x 590 x 37 mm              5.6 kg

BW-LightStar-204              10439 vid 286 mA        87-94 W                590 x 590 x 37 mm              5.8 kg

BW-LightStar-205              12958 vid 286 mA        107-116 W            590 x 590 x 37 mm              6.0 kg

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 220-240 VAC, 50 / 60 Hz

Spridningsvinkel Kan anpassas efter 
önskemål

Livslängd (L70) 133.000 timmar

Skyddsklass (IP) IP44
(IP66 på begäran)

Färgåtergivningstal Ra 75
(85 på begäran)

Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K

Arbetstemperatur -30° till +50°C 
(Andra på begäran)

Effekt 27 - 116 W
Strömförbrukning 286-320 mA

Dimensioner 590 x 590 x 37 mm
Vikt 5.4-6.0 kg

Garanti 5 år
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BL-StarFox-GRP	är	en	tillförlitlig	industriell	LED-armatur	framtagen	för	extrema	miljöer	och	är	tillverkad	
i	GRP	(glasfiberarmerat	laminat	bestående	av	glasfiber,	polyester	och	gelcoat)	för	att	verkligen	passa	i	alla		
applikationer. 

BL-StarFox-GRP-202	och	203	har	möjligheten	för	fler	drivdon	på	begäran,	då	är	varje	LED-enhet	och	drivdon		
separerad från den andre vilket innebär att armaturen inte slocknar om ett drivdon faller bort. 

Ljusflödet	justeras	så	att	belastningen	på	både	LED-driver	och	LED-chip	är	minimal	och	därmed	ej	genererar	mer	
värme än absolut nödvändigt vilket förlänger livslängden. 

TOLEKA’s	BL-StarFox-GRP	har	hög	skyddsklassning	(IP66)	och	5	års	riktig	garanti	utan	friskrivningar.	Produkt-	
utveckling och tillverkning sker i England vilket säkerställer produkternas kvalitet och anpassningen för europeiska 
marknaden och den svenska miljön. All data är testad och godkänd i England enligt LM79, LM80 & TM21. 

Monteras i tak, på vajer, på skena, upphängd via krokar. Drivdonet är 
framtaget för att ha extra lång livstid i krävande miljöer utöver det  
vanliga, med enkelt utbyte av drivdon eller LED-enhet efter livslängdens 
slut. Denna produkt testas löpande i olika miljöer för att förbättra dess 
specifikation.	

Finns även med nödbelysningsfunktion, på begäran.

Industriella armaturer - TOLEKA’s BL-StarFox-GRP
Industriarmaturen för hårdare miljöer med hög lumen, tillverkad i GRP för bästa 
hållbarhet och IP-klass. 

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 220-240 VAC, 50 / 60 Hz

Spridningsvinkel Kan anpassas efter 
önskemål

Livslängd (L70) 133.000 timmar
Skyddsklass (IP) IP66

Färgåtergivningstal Ra >70
Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K

Arbetstemperatur -40° till +50°C 
(Andra på begäran)

Effektfaktor >0.9
Garanti 5 år

ART. NR.                  LUMEN        EFFEKT       FÄRGTEMP.               DIMENSIONER                  VIKT

BL-StarFox-GRP-201           2412 lm        21 W            4000,5000,5700K        665 x 145 x 101 mm       3 kg

BL-StarFox-GRP-202           5218 lm        44 W            4000,5000,5700K        1282 x 145 x 101 mm       4 kg

BL-StarFox-GRP-203           7707 lm        65 W            4000,5000,5700K        1578 x 145 x 101 mm       6 kg
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BW-Starshot’s	lilla	storlek	på	40	x	40	cm	motsäger	hur	kraftfull	den	faktiskt	är.	Mindre	i	storlek	gör	den	
otroligt mångsidig - den perfekta lösningen för extern användning bland annat för exempelvis tunnel-, strålkastare- 
och perimeterbelysning (stängsel), samtidigt som den är konstruerad i ett kompakt 400 x 400 mm hölje. 

TOLEKA’s	BW-Starshot	har	hög	skyddsklassning	(IP66)	och	5	års	riktig	garanti	utan	friskrivningar.	Produkt-	
utveckling och tillverkning sker i England vilket säkerställer produkternas kvalitet och anpassningen för europeiska 
marknaden och den svenska miljön. All data är testad och godkänd i England enligt LM79, LM80 & TM21.  
Monteras utanpåliggande eller väggmontage med ett extra väggfäste. Denna produkt testas löpande i olika miljöer 
för	att	förbättra	dess	specifikation.

Industriella armaturer - TOLEKA’s BW-Starshot
Liten men otroligt kraftfull belysning för fast montage inomhus eller utomhus.

ART. NR.               LUMENS                       EFFEKT      DIMENSIONER               SKYDDSKLASS

BW-Starshot-202               5155 vid 286 mA            43 W                     400 x 400 x 40 mm        IP66

BW-Starshot-203               7919 vid 286 mA            66 W                     400 x 400 x 40 mm        IP66

BW-Starshot-204               10438 vid 286 mA          87 W                     400 x 400 x 40 mm        IP66

BW-Starshot-205               12958 vid 286 mA          107 W                   400 x 400 x 40 mm        IP66

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 220-240 VAC, 50 / 60 Hz

Spridningsvinkel Kan anpassas efter 
önskemål

Livslängd (L70) 133.000 timmar
Skyddsklass (IP) IP66

Färgåtergivningstal Ra 75
(85 på begäran)

Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K

Arbetstemperatur -30° till +50°C  
(Andra på begäran)

Effekt 28 - 120 W
Strömförbrukning 100-320 mA

Dimensioner 400 x 400 x 40 mm
Vikt 2-3 kg

Garanti 5 år
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BL-LFX	är	en	robust	och	tillförlitlig	ex-klassad	LED-strålkastare	som	är	designad	för	optimal	drifteffek-
tivitet och säkerhet där man har tagit hänsyn till miljön och fokuserat på den högsta tänkbara kvaliteten. BL-LFX 
levererar från 3000 upp till 13.000 lumen med en strömförbrukning från 200 upp till endast 700 mA. Utformad och 
certifierad	för	applikationer	i	de	högsta	arbetstemperaturerna	och	hårdare	miljöer,	upp	till	+70°C.	 	

Produktutveckling och tillverkning i England vilket säkerställer kvalitet och anpassningen för Europa. Lämplig för 
användning i ex-zonerna 1,2,21 och 22, skyddsklassad upp till IP66 och med en robust LM6 legering. Armaturen 
arbetar internt i ett kontrollerat och reducerat läge som förlänger livslängden och säkerställer funktion.

Värmehantering	har	optimerats	med	hjälp	av	CFD	(computational	fluid	dynamics)	för	att	säkerställa	maximal		
värmeavledning, vilket är en förutsättning för tillförlitlig LED-funktionalitet och lång livslängd.

EX-klassad Belysning - TOLEKA’s BL-LFX
Den mest tillförlitliga EX-klassade strålkastaren på marknaden.

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 90-264 VAC, 50/60 Hz

Spridningsvinkel Smal 45°, Medel 65° eller 
Bred 90°

Livslängd >75.000 timmar
Skyddsklass (IP) IP66

Färgåtergivningstal Ra 70
Färgtemperatur 5700K

Vikt
BL-LFX3: 5.5 kg
BL-LFX6: 8.5 kg

BL-LFX12: 14.5 kg
Material Robust LM6 legering
Zoner 1, 2, 20 & 21

ART. NR.              LUMEN             ATEX/IECEx        STRÖMFÖRB.       DIMENSIONER              ARBETSTEMP.

BL-LFX3           					3000	lm													T	 																200	mA																		360	x	175	x	105	mm						-20°	till	+40°C	

BL-LFX3HT         		3000	lm													T,	V	 																200	mA																		360	x	175	x	105	mm						-20°	till	+70°C

BL-LFX3HO         	3400	lm													T,	V		 																250	mA																		360	x	175	x	105	mm						-20°	till	+70°C

BL-LFX6               5800 lm             T*, X**                  300	mA																		400	x	230	x	105	mm						-20°	till	+40°C
BL-LFX6HT           5800 lm             T, X, Z                  300	mA																		400	x	230	x	105	mm						-20°	till	+60°C
BL-LFX6HO          6200	lm													X,	Y	 																350	mA																		400	x	230	x	105	mm						-20°	till	+65°C

BL-LFX12              11500 lm            T                		600	mA																		400	x	382	x	105	mm						-20°	till	+40°C

BL-LFX12HT         11500 lm            T, V                      600	mA																		400	x	382	x	105	mm						-20°	till	+60°C
BL-LFX12HO        13000 lm           T*, X**, Y              700	mA																		400	x	382	x	105	mm						-20°	till	+70°C
*= Bred spridningsvinkel, **= Smal, medel spridningvinkel.          Finns även för hängande montage som highbay.

ATEX-/IECEx Certifiering

T
ATEX, IECEx II 2 G D
Ex e mb IIC T6 Gb,
Ex tb IIIC T85°C Db,
Ta	=	-20°C	to	+40°C

V
ATEX, IECEx II 2 G D
Ex e mb IIC T4 Gb,

Ex tb IIIC T135°C Db,
Ta	=	-20°C	to	+70°C

X
ATEX, IECEx II 2 G D
Ex e mb IIC T5 Gb,

Ex tb IIIC T100°C Db,
Ta	=	-20°C	to	+40°C

Y
ATEX, IECEx II 2 G D
Ex e mb IIC T4 Gb,

Ex tb IIIC T135°C Db,
Ta	=	-20°C	to	+60°C

Z
ATEX, IECEx II 2 G D
Ex e mb IIC T4 Gb,

Ex tb IIIC T135°C Db,
Ta	=	-20°C	to	+65°C
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BL-StarFox-EX	är	en	tillförlitlig	ex-klassad	LED-armatur	som	är	framtagen	för	EX-klassade	miljöer.		
Tillverkad	i	GRP	(glasfiberarmerat	laminat	bestående	av	glasfiber,	polyester	och	gelcoat)	för	att	verkligen	passa	
i	alla	applikationer.	BL-StarFox-EX	finns	i	olika	längder	och	styrkor,	ljusflödet	kan	justeras	så	att	belastningen	på	
både LED-driver och LED-chip blir minimalt och därmed genererar den ej mer värme än absolut nödvändigt för 
kontrollerad livslängd. BL-StarFox-EX levererar från 2412 upp till 7707 lumen med en låg strömförbrukning.

TOLEKA’s	BL-StarFox-EX	har	hög	IP-klass	hög	skyddsklassning	(IP66)	och	5	års	riktig	garanti	utan	friskrivningar.	
Produktutveckling och tillverkning sker i England vilket säkerställer produkternas kvalitet och anpassningen för   
europeiska marknaden och den svenska miljön. All data är testad och godkänd i England enligt LM79, LM80 & 
TM21. 

Monteras i tak, på vajer, på skena, upphängd via krokar. Drivdonet är framtaget för att ha extra lång livstid i miljöer 
utöver	det	vanliga.	Denna	produkt	testas	löpande	i	olika	miljöer	för	att	förbättra	dess	specifikation.	

EX-klassad Belysning - TOLEKA’s BL-StarFox-EX
EX-klassad armatur som ersätter de traditionella lysrörsarmaturer med ett   
oslagbart lågt pris.

ART. NR.               LUMEN             EFFEKT         FÄRGTEMP.                  DIMENSIONER              VIKT

BL-StarFox-EX-201           2412 lm             21 W               4000-5000-5700K          665 x 145 x 101 mm       3 kg

BL-StarFox-EX-202           5218 lm             44 W               4000-5000-5700K          1282 x 145 x 101 mm     4 kg

BL-StarFox-EX-203           7707 lm             65 W               4000-5000-5700K          1578 x 145 x 101 mm     6 kg

VIKTIG BASFAKTA

Spänning
220-240 VAC, 50 / 60 Hz

Övrig spänning på 
begäran

Spridningsvinkel Kan anpassas efter 
önskemål

Livslängd (L70) 133.000 timmar
Arbetstemperatur -20° till +40°C

Effekt 21, 44 och 65 W
Färgåtergivningstal Ra >70
Skyddsklass (IP) IP66
Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K

Effektfaktor >0.9
Garanti 5 år

GODKÄNNANDE

ATEX certiferad/ 
IECEx certiferad

ATEX, IECEx II 3 G D 
Ex nA op is IIC T6 Gc 
Ex tc IIIC T85°C Dc 

Tamb -20°C to +40°C
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EX-klassad Belysning - TOLEKA’s portabel belysning
För er säkerhet.

TOLEKA’s BL-RA2
VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED
Batteri 4 x AA

Batteritid 7 timmar 30 minuter
Arbetstemperatur -20° till +60°C

Räckvidd 135 m
Material Polykarbonat, Gummi

Ljusstyrka 210 lm
Skyddsklass (IP) IP54
Färgtemperatur 5700K

Vikt 250 g
Garanti 5 år

TOLEKA’s BL-H2
VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED
Batteri 3 x AAA

Batteritid 3 timmar
Arbetstemperatur -20° till +60°C

Räckvidd 100 m
Material Polykarbonat, Gummi

Ljusstyrka 200 lm
Skyddsklass (IP) IP67
Färgtemperatur 5700K

Vikt 143 g
Garanti 5 år

TOLEKA’s BL-FL4
VIKTIG BASFAKTA

Ljuskälla LED
Batteri 4 x AA

Batteritid 6 timmar 30 minuter
Arbetstemperatur -20° till +60°C

Räckvidd 135 m
Material Polykarbonat, Gummi

Ljusstyrka 135 lm
Färgtemperatur 5700K

Vikt 115 g
Garanti 5 år

GODKÄNNANDE

ATEX
II 1 G Ex ia IIC T4 IP6X

IECEx
Ex ia IIC T4 Ga IP6X

UL
Class 1 Div 1 Grp ABCD
Class II Div 1 Grp EFG

Class III / T4 IP6X

GODKÄNNANDE

ATEX
II 1 G Ex ia IIC T4

IECEx
Ex ia IIC T4 Ga

UL
Class 1 Div 1 Grp ABCD
Class 2 Div 1 Grp EFG

Class III

GODKÄNNANDE

ATEX
II 1 G Ex ia IIC T4

M1 Ex ia I Ma
IECEx

Ex ia IIC T4 Ga
UL

Class 1 Div1 Grp ABCD
Class II Div 1 Grp EFG

Class III

Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BL-LPX300	är	ett	lätt	och	kompakt	EX-klassat	portabelt	ljus	
utformad för att ge tillfällig belysning på till exempel platser som   
kemiskindustri, hamnar och andra tunga industriella marknader.  
Lämplig för användning i zonerna 1,2,21 och 22. IP66/67.

Just nu i 35 och 55W lysrör och kommer i en nära framtid med 
LED-variant.
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BW-Pluto	är	en	LED-strålkastare	som	är	designad	för	att	ge	ett	högkvalitativt	och	jämnt	fördelat	ljus	
med energibesparingar på upp till hela 80 %. BW-Pluto producerar rent och starkt ljus för att kunna nå de högsta 
nivåerna	av	bra	belysning,	och	använder	total	intern	reflektion,	TIR,	för	att	rikta	och	leverera	ljuset	precis	där	du	vill	
ha den. Går även att få med närvarosensor eller med ljussensor på begäran.

TOLEKA’s	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 underhåll. 

Produktutveckling och tillverkning sker i England vilket säkerställer produkternas kvalitet och anpassningen för 
europeiska marknaden och den svenska miljön. Skyddsklassad upp till IP65 och 5 års riktig garanti utan   
friskrivningar. All data är testad och godkänd i England enligt LM79, LM80 & TM21. Monteras på ett väggfäste eller 
på ett stolptopp.

Strålkastarbelysning - TOLEKA’s BW-Pluto
Den effektiva strålkastaren där ni bestämmer spridningsvinkeln om 6° steg.

ART. NR.       LUMEN                    EFFEKT                FÄRGTEMP.                  DIMENSIONER             

BW-Pluto-204         10.651 lm                 87-94 W                 4000-5000-5700K          800 x 400 x 50 mm

BW-Pluto-205         13.723 lm                 107-116 W             4000-5000-5700K          800 x 400 x 50 mm

BW-Pluto-206         17.533 lm                 130-154 W             4000-5000-5700K          800 x 400 x 50 mm 

BW-Pluto-207         19.060 lm                 152-168 W             4000-5000-5700K          800 x 400 x 50 mm

BW-Pluto-208         22.484 lm                 173-200 W             4000-5000-5700K          800 x 400 x 50 mm

BW-Pluto-209         23.589 lm                 194-208 W             4000-5000-5700K          800 x 400 x 50 mm

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 220-240 VAC, 50/60 Hz

Spridningsvinkel Kan anpassas efter 
önskemål

Livslängd (L70) 133.000 timmar
Skyddsklass (IP) IP65

Färgåtergivningstal Ra 75
Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K

Arbetstemperatur -30° till +50°C 
Effekt 86-154 W

Strömförbrukning 100-320 mA
Dimensioner 600 x 400 x 50 mm

Vikt 10 kg
Garanti 5 år
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BL-LFS	är	en	robust	och	tillförlitlig	LED-strålkastare	som	är	designad	för	optimal	drifteffektivitet	och		
säkerhet. BL-LFSH levererar från 3000 upp till 13.000 lumen med en strömförbrukning på endast 200 till 700 mA.

TOLEKA’s	BL-LFSH	har	utformats	och	certifierats	för	applikationer	i	de	högsta	arbetstemperaturerna	och	hårdare	
miljöer,	upp	till	+70°C.	Produktutveckling	och	tillverkning	sker	i	England	vilket	säkerställer	produkternas	kvalitet	och	
anpassningen för den europeiska marknaden och den svenska miljön. Skyddsklassad upp till IP66 och med en 
robust LM6 legering är BL-LFSH lämplig för användning i de mest krävande miljöer. Armaturen arbetar internt i ett 
kontrollerat och reducerat läge som förlänger livslängden och säkerställer funktion.

En LED-strålkastare utöver det vanliga där man har tagit hänsyn till miljön och fokuserat på den högsta tänkbara 
kvaliteten.	Värmeavledning	och	värmehantering	har	optimerats	med	hjälp	av	CFD	(computational	fluid	dynamics)	för	
att säkerställa maximal värmeavledning, vilket är en förutsättning för tillförlitlig LED-funktionalitet och lång livslängd.

Strålkastarbelysning - TOLEKA’s BL-LFS 
Den robusta strålkastaren för extrema miljöer.

ART. NR.              LUMEN             FÄRGTEMP.        STRÖMFÖRB.        DIMENSIONER             ARBETSTEMP.

BL-LFS3HT           3000 lm             5700K                200 mA                   360	x	175	x	105	mm						-30°	till	+70°C
BL-LFS3HO          3400 lm             5700K                250	mA																				360	x	175	x	105	mm						-30°	till	+70°C

BL-LFS6HT           5800 lm             5700K                300 mA                   400	x	230	x	105	mm						-30°	till	+65°C
BL-LFS6HO          6200 lm             5700K                350	mA																				400	x	230	x	105	mm						-30°	till	+60°C

BL-LFS12HT        11500 lm           5700K                   600 mA                    400 x 382 x 105 mm      -30°	till	+70°C

BL-LFS12HO        13000 lm           5700K                   700	mA																				400	x	382	x	105	mm						-30°	till	+60°C

Finns även för hängande montage som highbay.

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 90-264 VAC, 50/60 Hz

Spridningsvinkel Smal 45°, Medel 65° eller 
Bred 90°

Livslängd >75.000 timmar
Skyddsklass (IP) IP66

Färgåtergivningstal Ra 70
Färgtemperatur 5700K

Vikt
BL-LFS3: 5.5 kg
BL-LFS6: 8.5 kg

BL-LFS12: 14.5 kg
Material Robust LM6 legering
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BW-WaveStar	armaturen	är	den	perfekta	lösningen	för	kommersiella	utrymmen,	kontor	och	mötesrum	
där bländfaktorn bör vara minimal. BW-WaveStar levererar ett rent, kraftfullt ljus för att skapa de högsta nivåerna 
av bra belysning. 

TOLEKA’s	BW-WaveStar	belysningsarmatur	har	utformats	för	att	se	ut	som	vanliga	T5-armaturer,	och	är		 	
designad	för	högsta	grad	av	flexibilitet.	Ljusflödet	bestäms	av	strömförbrukningen	medan	spridningsvinkeln		
bestäms	av	reflektorns	bredd	och	vinkel.	

TOLEKA’s	BW-WaveStar	finns	i	tre	olika	typer,	välj	mellan	Diffused,	Louvered	och	Curved.

Inomhusbelysning - TOLEKA’s BW-WaveStar
När man har höga krav på enastående ljuskvalitet på belysningspaneler för  
innertak är detta det självklara valet.

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 220-240 VAC, 50 / 60 Hz

Spridningsvinkel Kan anpassas efter 
önskemål

Livslängd (L70) 133.000 timmar
Färgåtergivningstal Ra 85

Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K
Arbetstemperatur -30° till +50°C 

Effekt 16-43 W
Strömförbrukning 100-320 mA

Dimensioner Se nedan
Vikt 2.3 / 2.8 kg

Garanti 5 år

BW-WaveStar-D                              BW-WaveStar-L                   BW-WaveStar-C

ART. NR.                      LUMENS                 EFFEKT            DIMENSIONER                 VIKT

BW-WaveStar-D-201                 2353 lm                    16-23 W                     590 x 590 x 56 mm              2.8 kg

BW-WaveStar-D-202                 4408 lm                    28-41 W                     590 x 590 x 56 mm              2.8 kg

BW-WaveStar-C-201                 2315 lm                    16-22,8 W                  595 x 595 x 60 mm              2.3 kg

BW-WaveStar-C-202                 4316 lm                    29-43 W                     595 x 595 x 60 mm              2.3 kg

BW-WaveStar-L-201                 2106 lm                    16-22 W                     590 x 590 x 56 mm              2.3 kg

BW-WaveStar-L-202                 3661 lm                    27-43 W                     590 x 590 x 56 mm              2.3 kg 
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BW-S2D2	är	det	perfekta	valet	för	vägg-	&	takbelysning.		Armaturen	har	bra	ljuskvalitet,	distribution	och	
prestanda för att bara nämna några av fördelarna. 

BW-S2D2 är väldigt effektiv, vilket gör det till ett av de bästa energibesparande vägg- & takbelysningarna på  
marknaden. Spara upp till hela 80 % i energibesparingar jämfört med traditionella armaturer. 

TOLEKA’s	BW-S2D2	har	en	5	års	riktig	garanti	utan	friskrivningar	och	med	en	produktutveckling	och	tillverkning	
som sker i England vilket säkerställer produkternas höga kvalitet och en lång livstid samt anpassningen för  
europeiska marknaden och den svenska miljön. All data är testad och godkänd i England enligt LM79, LM80 & 
TM21. Går även att få med 3 timmars nödbelysningsfunktion.

Inomhusbelysning - TOLEKA’s BW-S2D2 
LED-Armatur med frostad lins och hög effektivitet.

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 220-240 VAC, 50/60 Hz

Spridningsvinkel Kan anpassas efter 
önskemål

Livslängd (L70) 133.000 timmar
Skyddsklass (IP) IP54

Färgåtergivningstal Ra 75
(85 på begäran)

Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K
Arbetstemperatur -30° till +50°C 

Effekt 21 - 48 W
Strömförbrukning 286-320 mA

Dimensioner 276 x 276 x 97 mm
Vikt 3 kg

Garanti 5 år

ART. NR.               LUMENS                      EFFEKT     DIMENSIONER                      VIKT

BW-S2D2-201                     1927 lm                        15-21 W                  276 x 276 x 97 mm              3 kg

BW-S2D2-202                     3798 lm                        29-43 W                  276 x 276 x 97 mm              3 kg
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BW-FireStar	med	hög	IP-klass	(IP67)	och	liten	storlek.	BW-FireStar	är	fysiskt	liten	och	kompakt	men	
innehåller stor kraft och ljuseffektivitet.

Mindre i storlek gör den otroligt mångsidig - den perfekta lösningen för extern användning bland annat för   
exempelvis tält-, strålkastare- och perimeterbelysning (stängsel).

TOLEKA’s	BW-FireStar	är	bäst	lämpad	för	höjder	mellan	4	och	20	meter	och	kan	levereras	i	en	mängd	olika	wattal	
för	att	möta	de	exakta	ljusnivåerna	och	styrkorna	som	du	behöver.	BW-FireStar	använder	total	intern	reflektion,	
TIR, för att rikta ljuset - för att kunna sätta ljuset precis där du vill ha den.

TOLEKA’s	BW-FireStar	har	en	väldigt	hög	IP-klass	(IP67)	och	med	5	års	riktig	garanti	utan	friskrivningar	och	med	
en produktutveckling och tillverkning som sker i England så säkerställs hög kvalitet med en lång livstid och  
anpassningen för europeiska marknaden och den svenska miljön.

Fasad- och Tältbelysning - TOLEKA’s BW-FireStar
Flexibel och lätthanterlig belysning med hög IP-klass för temporär eller fast   
montering.

ART. NR.               LUMENS                      EFFEKT     DIMENSIONER                      VIKT

BW-FireStar-202                4453 vid 286 mA          43 W                      350 x 350 x 70 mm              4.5 kg

BW-FireStar-203                6986 vid 286 mA          66 W                      350 x 350 x 70 mm              4.8 kg

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 220-240 VAC, 50 / 60 Hz

Spridningsvinkel Kan anpassas efter 
önskemål

Livslängd (L70) 133.000 timmar
Skyddsklass (IP) IP67

Färgåtergivningstal Ra 75
(85 på begäran)

Färgtemperatur 5700K 
(Andra på begäran)

Arbetstemperatur -30° till +50°C
Effekt 43 - 66 W

Strömförbrukning 100-320 mA
Dimensioner 350 x 350 x 70 mm

Vikt 4.5 / 4.8 kg
Garanti 5 år
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VIKTIG BASFAKTA

Spänning 220-240 VAC, 50 / 60 Hz

Spridningsvinkel Kan anpassas efter 
önskemål

Livslängd (L70) 133.000 timmar
Skyddsklass (IP) IP65

Vikt 3 kg

Färgåtergivningstal Ra 75
(85 på begäran)

Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K

Arbetstemperatur -30° till +50°C 
L: -45° till +55°C

Effektfaktor >0.9
Energieffektivitet >90 %

Garanti 5 år

Fasad- och Tältbelysning - TOLEKA’s BW-Bravo
Fasadbelysning med hög lumen och obefintlig bländningsfaktor.

ART. NR.               LUMEN               EFFEKT              FÄRGTEMP.                      DIMENSIONER  

BW-Bravo-201                3278 vid 41W            21-48 W             4000,5000,5700K             280 x 260 x 180mm

BW-Bravo-201-L*              3278 vid 41W            21-48 W             4000,5000,5700K             280 x 260 x 180mm

*= L versionen har ett vidareutvecklat drivdon som klarar kallare & varmare temperaturer. 

 

Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BW-Bravo	är	det	perfekta	valet	för	fasadbelysning,	hög	lumen,	prestanda	och	låg	bländningsfaktor	för	att	
bara nämna några av fördelarna. 

Ljusflödet	justeras	så	belastningen	på	både	LED-driver	och	LED-chip	är	minimalt	belastad	och	därmed	ej	genererar	
mer värme än absolut nödvändigt.

TOLEKA’s	BW-Bravo	har	hög	IP-klass	(IP65)	och	med	5	års	riktig	garanti	utan	friskrivningar	och	med	en	produkt-	
utveckling och tillverkning i England vilket säkerställer produkternas kvalitet samt en lång livstid och anpassningen 
för europeiska marknaden och den svenska miljön. All data är testad och godkänd i England enligt LM79, LM80 & 
TM21. 

Välj mellan den vanliga versionen av Bravo och den Bravo-L som klarar kyla för det nordligaste klimatet.
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	gatubelysning	BW-Meteor	har	hög	IP-klass	(IP66)	och	lågt	vindmotstånd	på	endast	0.068	m2	för	att	
passa in i Sveriges varierande klimat. 

TOLEKA prioriterar och värdesätter produkter med hög kvalitet som håller vad produkten lovar under hela dess 
livstid. Produkter där man fokuserar på prestanda och kvalitet framför volym och pris. Produktutveckling och 
tillverkning sker i England vilket säkerställer produkternas kvalitet med en lång livstid och 5 års riktig garanti utan 
friskrivningar.

TOLEKA	har	även	LED-lösningar	retrofit	för	uppgradering	av	befintliga	traditionella	armaturer.	Går	även	att	få	i	
vinkelbar polykarbonat-utförande, se bild nedan.

Gatubelysning - TOLEKA’s BW-Meteor
Effektivaste gatubelysningen för master på upp till 10 meter.

ART. NR.       LUMEN                    EFFEKT         FÄRGTEMP.                  DIMENSIONER              VIKT

BW-Meteor-201         2261-2824 lm           23 W               4000-5000-5700K          464 x 220 x 191 mm       5 kg

BW-Meteor-202         2979-3578 lm           28 W               4000-5000-5700K          464 x 220 x 191 mm       5 kg

BW-Meteor-203         4533-5484 lm           48 W               4000-5000-5700K          464 x 220 x 191 mm       5 kg

VIKTIG BASFAKTA

Spänning 90-305 VAC, 50/60 Hz
Spridningsvinkel Anpassas efter önskemål
Livslängd (L70) 133.000 timmar

Skyddsklass (IP) IP66

Färgåtergivningstal Ra 75
(80 på begäran)

Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K
Arbetstemperatur -30° till +50°C

Effektfaktor >0.98
Energieffektivitet >90 %

Slagtålighet IK10
Vindmotstånd 0.068 m2

Garanti 5 år
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BW-Asteroid	utnyttjar	endast	ca	10-20	%	av	LED-chippet	och	LED-drivern	för	att	generera	minimalt	
med värme och därmed förlänga armaturens tillförlitlighet och livslängd. 

TOLEKA	har	även	LED-lösningar	för	retrofit	för	uppgradering	av	befintliga	traditionella	armaturer.

TOLEKA’s	BW-Asteroid	har	hög	IP-klass	(IP66)	och	lågt	vindmotstånd	på	endast	0.148	m2	för	att	passa	in	i		
Sveriges varierande klimat. 

Produktutveckling och tillverkning sker i England vilket säkerställer produkternas kvalitet med en lång livstid och 5 
års riktig garanti utan friskrivningar. Med utveckling och tillverkning i England så säkerställs kvalitet och   
anpassningen för europeiska marknaden och den svenska miljön. All data är testad och godkänd i England enligt 
LM79, LM80 & TM21.

Gatubelysning - TOLEKA’s BW-Asteroid
Effektivare gatubelysningar för högre master. 

ART. NR.                LUMEN              EFFEKT          FÄRGTEMP.          DIMENSIONER             VIKT

BW-Asteriod-69W/40          6169-6738 lm          69 W                4000K                    720 x 300 x 200 mm       7 kg

BW-Asteriod-69W/50          6661-7276 lm          69 W                5000K                    720 x 300 x 200 mm       7 kg

VIKTIG BASFAKTA

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

Skyddsklass (IP) IP66
Färgåtergivningstal Ra 85

Färgtemperatur 4000K, 5000K
Arbetstemperatur -30° till +50°C

Effektfaktor >0.98
Energieffektivitet >90 %

Slagtålighet IK08 / IK10
Vindmotstånd 0.148 m2

Garanti 5 år
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Allmän beskrivning
TOLEKA’s	BW-SRF	är	en	retrofit-enhet	till	gatubelysning.	BW-SRF	är	det	perfekta	valet	då	ni	kan	spara	pengar		
genom	att	endast	byta	ut	innehållet	i	befintlig	armatur	till	något	bättre	med	högre	kvalitet.	Det	är	dock	viktigt	att		
säkerställa	att	befintlig	armatur	upprätthåller	lämplig	IP-klass.

Produkten	kan	anpassas	för	att	passa	befintliga	traditionella	armaturer	av	alla	varianter.

TOLEKA prioriterar och värdesätter produkter med hög kvalitet som håller vad produkten lovar under hela dess  
livstid. Produkter där man fokuserar på prestanda och kvalitet framför volym och pris. Produktutveckling och  
tillverkning sker i England vilket säkerställer produkternas kvalitet med en lång livstid och garanti.

5 års riktig garanti utan friskrivningar.

Gatubelysning - TOLEKA’s BW-SRF Retrofit
Var kostnadseffektiv och byt endast ut innehållet i era befintliga gatubelysnings- 
armaturer.

VIKTIG BASFAKTA

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

Färgåtergivningstal Ra 75  
(85 på begäran)

Färgtemperatur 4000K, 5000K, 5700K
Garanti 5 år

ART. NR.               LUMEN          EFFEKT        FÄRGTEMP.               

BW-SRF-201                2261-2824 lm           23 W              4000,5000,5700K  

BW-SRF-202                4533-5484 lm          48 W              4000,5000,5700K 

BW-SRF-203                6169-7276 lm           69 W              4000,5000,5700K  
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B
Porto betalt

Manchester Airport har sänkt sin energiförbrukning för belysning med hela 60 
procent genom tre större installationer med Waveguide Lighting’s produkter.

De första stegen installerades 2010 och lyser 24 timmar om dygnet året om och 
har uppmätt samma lumen-nivå under 2016 som vid installationstillfället.

Projekt:
Manchester	Airport	Group’s	(MAG)	åtagande	var	att	vara	den	första	flygplatsen	med	att	ha		
koldioxidneutrala	markoperationer	2015.	MAG’s	ville	förbättra	sina	energiförbrukningsnivåer	
ytterligare, samtidigt höja kvaliteten på belysningen att göra det enklare och säkrare för rese-
närer	att	ta	sig	till	och	från	flygplatsen.	Waveguide	Lighting	fick	i	uppdrag	att	skapa	en	installa-
tion som skulle göra det möjligt att sänka energiförbrukningen, höja kvaliteten och effektivisera 
medans installationen inte skulle orsaka minsta möjliga störningar i den dagliga verksamheten.

Eftersom första projektet på MAG i november 2010 uppnådde en total minskning på hela 3170 
ton koldioxid över produkternas livstid, och en energiförbrukning på 60 % mindre än tidigare. 
Så var MAG-gruppen angelägna om att fortsätta samarbetet från det första projektet och  
fullfölja	med	fler	projekt,	Terminal	2	och	ankomst-	och	avgångshallar	samt	vid	baggage-	 	
utlämningen.

Ord från kunden:
”Waveguide Lighting demonstrerar här på Manchester Airport att med framåttänkande design 
så är det möjligt att förbättra ljusnivåer, och samtidigt minska energiförbrukningen och klimat-
påverkan. Deras produkter har mer än överträffat våra förväntningar och vi är glada över att ha 
kunnat arbeta nära med Waveguide Lighting och hitta rätt lösningar för olika applikationer här 
på	flygplatsen.”	-	Jonathan Beswick, Projekttekniker Manchester Airport.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i denna katalog.


