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NOGA
Utvald nödbelysning samt 
system för övervakning 
och ökad 
trygghet

På Bergdahls AB har vi sedan länge bestämt 
oss för att du ska vara trygg och nöjd med våra 
produkter, både vid inköp och � era år framöver. 
Därför strävar vi alltid efter att välja välkända och 
beprövade komponenter samt installationsvänliga 
armaturer. Det gäller oavsett kategori 
(katalogsortiment eller servicesortiment).

Inte nog med att du får en bättre produkt som 
håller längre. Att tänka långsiktigt är detsamma 
som att tänka på miljön. Vi lever på en liten skör 
blågrön planet där vi tillsammans kan skapa 
hållbarhet genom att vara noggranna när vi 
väljer. Här � nner du Bergdahls noga utvalda 
nödbelysning samt system för övervakning och 
ökad trygghet.

Armatur omslag: Loke och Carina

Vi tänker långsiktigt



LOKE
Svensk designarmatur med helt 
unik ljusbild. Finalist i Elfack 
design award 2015. Loke är en 
nödbelysning som även fungerar 
som normal- eller accentbelysning. 
Välj ljuskälla mellan 3000K eller 
6000K. Mont: Vägg. Mått: ø140x380 
mm. DESIGN: Fredrik Öhlin.

LYRA
Unik nödbelysning med en mängd 
materialkombinationer. Du väljer 
både armaturstomme (i vit- eller 
svartlackerad stålplåt alternativt 
mässing eller koppar), och träslag 
(björk eller valnöt). Mont: Tak/
vägg/pend. Mått: 255x160x65 mm. 
DESIGN: Ronnie Bergdahl.

CANES
Ny generation nödbelysning 
i stort urval. Canes uppnår 
belysningskrav från 2-12 meters 
takhöjd tack vare olika linser. 
Mont: Tak/vägg/inf. Mått: 
Beroende av version. *IP54 
utvändig, IP42 infälld.

5420

20

42 **

För � er utföranden och varianter, se Bergdahls hemsida. www.bergdahls.com

Interiör
Bergdahls katalogsortiment för 
inomhusbruk är det sortiment 
som vänder sig till medvetna 
fastighetsägare, konsulter och 
entreprenörer. Till dig som 
söker � n � nish, högsta säkerhet 
och längsta möjliga livslängd i 
förening med unik design. 

SERPENS
Hermetiskt sluten armatur i rostfritt 
stål för tu� aste industrimiljö. Nya 
Serpens talar för sig själv. Modern 
industridesign som även passar i 
trendiga kontor. Mont: Tak/vägg 
Mått: ø108x398 mm.

Armatur: Carina Armatur: Serpens 

MICROSCOPIUM

Svensktillverkad  armatur för mer 
krävande interiörer som teatrar, 
kyrkor samt designad pub- och 
hotellmiljö. Mont: Tak/vägg/pend.. 
Mått: ø54x210x300 mm.

ANDROMEDA

Svensktillverkad armatur i 
modernistisk stil. Nedåtriktat 
ljus lyser även upp golvytan 
under armaturen. Mont: 
Vägg/� agg/pend. Mått: 
390/700x160/290x145/230 mm.

20SAIMA NÖD
Lättmonterad nödbelysning med 
behaglig direkt och indirekt ljusbild 
som även fungerar som normal 
belysning. Kan fås med alla vanliga 
styrningar. Hög slagtålighet (IK10). 
Mont: Tak/vägg. Mått: ø390x95 mm.

20 25 m
MENSA
Svensktillverkad armatur i stilren 
design och stabil teknik. Passar i 
de � esta miljöer, speciellt modern 
funktionalism. Mont: Tak/vägg/
pend/inf. Mått: 200x300x55 mm.

20 25 m CORONA
Liten smidig armatur med 
modern teknik. Åtta ljusstarka 
dioder belyser piktogrammet 
bakifrån och ger bra och jämn 
ljusfördelning. Mont: Tak/pend. 
Mått: 250/460x120/220x55/70mm.

20 20/40 m

TUCANA
Elegant nödbelysningsarmatur 
med många variationsmöjligheter. 
Nedljus som tillval. Klass II. Mont: 
Tak/vägg/pend/� agg/inf. Mått: 
Beroende av montage.

PICTOR/ PICTOR KUB

Svensktillverkad armatur i klassisk 
design med nedljus (ej för Pictor 
70 samt Kub). Mont: Tak/vägg/
wire/pend. Mått: Beroende av 
läsavstånd.

CARINA
Minimalistisk, stilren design med 
skarpt och extremt bra jämnhet 
i ljuset. Klass II. Mont: Tak/vägg/
pend/� agg/inf. Mått: Beroende av 
montage.

20 30/50/70 m
40 22/32 m 20 28 m FORNAX

Originalet för denna design. 
Lättmonterad med mycket bra 
ljusegenskaper vid användning 
utan piktogram (gäller lysrör). 
Stort urval av bländskydd. Mont: 
Tak/vägg/inf. Mått: Beroende av 
montage.

28/24 m40
DUBBELSID

NORMA
Samma grundmodell som Bootes 
men Norma har betydligt högre 
kapslingsklass.

HERCULES

Mycket gedigen, kapslad, slagtålig 
armatur (IK10). Mont: Tak/vägg/inf. 
Mått: 381x170x75 mm.

DRACO
Mycket lättmonterad armatur med 
små mått. Klass II. Mont: Tak/vägg/
pend/� agg. Mått: 287x136x67 mm 
(Gäller dikt vägg.)

25 m40

65

BOOTES
Enkel, slagtålig design och drift-
säker funktion. Prismakåpan ger 
e� ektiv ljusspridning. Mont: Tak/
pend/inf. Mått: 370x151x103 mm.

41 24/30 m
DUBBELSID

24/30 m
DUBBELSID

68 20 m

65 67 30/22 m
DUBBELSID

IK10

KATALOGSORTIMENT

IK10

20 m

NYHET 
3000K

24/40 m20



HERCULES
Termo

Exteriör Infra
Nödbelysning 
för tu�  miljö

Armatur: Mynta TermoArmatur: Phoenix

MEJRAM TERMO

Armatur med hög kapslingsklass 
för användning i fuktiga eller 
dammiga lokaler inom- och utomhus. 
Mejram Termo har termostat 
samt värmeelement och klarar 
därmed -20°C.  Mont: Tak/vägg. 
Mått: 420/630/840 x 320/420/520 
x 160 mm. (Mejram Termo ingår i 
servicesortimentet.)

65 40/60/80 m  -20°C
PHOENIX
Kombinerad husnummer & nöd-
belysning för utomhusbruk. Kan 
fås med valfri text/motiv. Inbyggd 
termostat gör att armaturen 
klarar -20°C. Mont: Vägg. Mått: 
260x260x87 mm.

65 MYNTA TERMO

Ljusstark armatur inkl. piktogram. 
Har termostat samt värmeelement 
och klarar därmed -20°C. 
Mont: Tak/vägg/� agg. Mått: 
370x120x86 mm. (Mynta termo 
ingår i servicesortimentet.)

65 25 m  -20°C

  SERVICESORTIMENT  SERVICESORTIMENT

HERCULES TERMO

Mycket gedigen, kapslad, slagtålig 
armatur (IK10). Termo har termostat 
och värmeelement och klarar 
-25°C. Klass II. Mont: Tak/vägg/inf. 
Mått: 381x170x75 mm.

65

30/22 m  -25°C
DUBBELSID

IK10

Kompromisslös!

Bergdahls sortiment för utomhus-
bruk � nns från basarmaturer, 
anpassade för fuktiga eller 
dammiga miljöer både inom- och 
utomhus, till kompromisslösa 
Hercules Termo. En mycket 
gedigen vattentät armatur som 
klarar de allra tu� aste miljöer. 

Svensktillverkad och robust 
armaturserie framtagen för att 
klara tu� a miljöer. Alla armaturhus 
är tillverkade av rostfritt syrafast 
stål (EN1.4404) och självslocknande 
polykarbonat. Piktogram är 
laminerade med antigra�  tifolie 
som är lätt att rengöra.

INFRA-sortimentet täcker alla 
dina behov med olika typer av 
skyltar och armaturer för bl.a. tåg- 
och vägtunnlar, stationer, p-hus, 
terminaler och teknikutrymmen. 

-20°C

URSA

Läs mer i vår 
Infrabroschyr som 
du kan öppna på 
vår hemsida.

65 IK10URSA
Nödbelysningsarmatur med hög 
kapslingsklass för utomhusbruk.
Mont: Tak/vägg. 
Mått: 235x250x80 mm.

Omgivningstemp
Inbyggt batteri -20 till 25ºC
*Centralt batteri -40 till 25ºC

Vattentät värsting som 
levererar i världsklass

370x120x86 mm. (Mynta termo 
ingår i servicesortimentet.)

Optimerad enkelhet
Samma armatur 
för både vägg- & 

takmontage

ANTIGRAFFITI-
FOLIE

SJÄLV-
SLOCKNANDE

SLAGTÅLIGA 
ARMATURHUS

SVENSK-
TILLVERKAD

UV-BESTÄNDIG

UV

-20 -40-20 -40-20 -40ºººCCC
Inbyggt batteriInbyggt batteriInbyggt batteri Centralt batteriCentralt batteriCentralt batteri

-20/-40°C*



Strål-
kastare
Nödljus berör alla möjliga typer av 
lokaler och även öppna ytor kräver 
god planering för e� ektiv belysning. 
Inte minst gäller detta industrin där 
energikostnader är en betydande 
del. Riktbara strålkastare med 
smal- eller bredstrålande linser ger 
unika förutsättningar för säker och 
ekonomisk nödljusstyrning.

Armatur: Pavo.

PLUTO
Smal el. bredstrålande 
nödbelysning för större ytor. 
I standardutförande levereras 
bredstrålande lampor. Mont: 
Vägg/tak. Mått: 300x335x240 mm.

5465PAVO
Kraftfull, � exibel och slagtålig 
nödbelysning med 360° riktbar 
spot och högt ljusutbyte (1000 
lm). Bred- el. smalstrålande lins. 
Mont: Vägg/infälld/tak/lina/
kabelstege. Mått: 326x143x108,8 
mm. Infällnadsmått: 337x166 mm.

IK08

HL700
Vår mest tåliga och kraftfulla 
handlampa. Klarar tu� are miljöer.  
Sparlampa och Huvudlampa. 
Mont: Vägg. Mått: 336x140x119 
mm.

44 HL500
Handlampa med fokuserad 
ljusbild från kraftfull LED. Justerbar 
ljusstyrka hel/halv. Handtaget 
möjliggör valfri positionering 
samt upphängning. Mont: Vägg. 
Mått: 195 (240 inkl. handtag)
x138x60 mm.

65 IK08

För � er utföranden och varianter, se Bergdahls hemsida. www.bergdahls.com

MÅNGSIDIG
360o riktbar spot
Högt ljusutbyte

Montage
Utanpåliggande
Infällld
Lina, wire
Kabelstege

Bärram infälld

Hög takhöjd

Flexibel & lätt 
att installera

PAVO



HL300
Handlampa som i nöddriftsläge 
tänds vid strömavbrott och 
visar vägen. IP20 gäller laddare. 
*Sparlampa.**Huvudlampa. Mont: 
Vägg Mått: 285x134x128 mm.

För � er utföranden och varianter, se Bergdahls hemsida. www.bergdahls.com

Service-
sortiment
På Bergdahls AB har vi alltid satt kvalitet som 
högsta prioritet. Så när vi för ett antal år sedan 
ansåg att vi även borde erbjuda våra kunder ett 
lågprissortiment � ck vi en stor utmaning. Vi skulle 
ta fram produkter som med hög kvalitet men som 
också skulle ha ett lågt pris.

Redan från början valdes dyrare komponenter 
än man normalt ser i lågprisprodukter, men 
vi slutade inte kvalitetsarbetet där. I vårt testlabb 
sitter minst en produkt från varje tillverkningsserie 
som vi noggrant följer. Har vi upptäckt att en 
komponent inte håller måttet fullt ut byts den ut. 
En åtgärd som i princip inte fördyrar produkten 
någonting men som ökar tillförlitligheten markant. 
RESULTATET ÄR VÅRT SERVICESORTIMENT. 

SESAM
Mycket lättmonterad 
nödbelysning med skarp ljusbild. 
Samtliga piktogram samt  tak- och 
väggfäste ingår. EU-producerad. 
Mont: Tak/vägg. Mått: 271x201x46 
mm.

41 25 m

MISTEL
Nödbelysning med jämn 
ljusbild. Snabbt montage tack 
vare snabbkopplingsplint och 
snäppfästen för armaturhöljet. 
Samtliga standardpiktogram samt 
� agg-, tak- och väggfäste ingår.  
Mont: Tak/vägg/pend/� agg. 
Mått: 280/350x206/279x53 mm.

25/40 m40 LEO
Nödbelysning med skarp ljusbild. 
Samtliga standardpiktogram 
samt � agg-, tak- och väggfäste 
ingår.  Mont: Tak/vägg/pend/
� agg/inf. Mått utanpåliggande: 
300/360x240/310x55 mm. 

25/40 m20

Den perfekta 
allroundarmaturen

Täcker stora delar av  
din grundprojektering

Bredstrålande
takhöjd >5m

Bredstrålande
takhöjd <5m

A B

Smalstrålande
takhöjd >6m

Smalstrålande
takhöjd <6m

C D

4 OLIKA LINSER INGÅR

Skal för utanpåliggande 
montage ingår.

LAVENDEL

Armatur: Leo

LÅGPRIS (ospeci� cerad nödbelysningsprodukt)

Batteri   Det förekommer batterier som utsätts för konstant felaktig laddning, 
  batterier utan högtemperaturceller som är monterade i täta armaturer,  
  och även batterier som har för dålig kvalitet/ej anpassade för nödbelysning. 

Elektronik  Livslängden på elektronikenheten avgörs av enhetens sämsta komponent.  
  Alltför ofta hör vi om elektronikenheter som lagt av inom bara något år. 

Ljuskälla  Kvaliteten på LED varierar stort. Felaktig spänning kan leda till förkortad  
  livslängd eller en oacceptabel minskning av ljusstyrkan. 

Stomme/  Material av mindre god kvalitet kan leda till att produkten försämras/går  
piktogram  sönder vid servicearbeten, plast som spricker eller färg som � agnar. Täta  
  armaturer är inte alltid täta efter ett antal år. 

BERGDAHLS SERVICESORTIMENT 

Batteri  Speci� cerat känt fabrikat (t.ex. GP). 

Elektronik  Utveckling och komponentval sker av oss i Sverige. Genomgående hög  
  kvalitet på komponenter. Tillverkning i Asien för att hålla nere kostnaden. 

Ljuskälla  LED är anpassat till vår elektronik. 

Stomme/  Gedigna armaturhus i basutförande. Produkterna ska vara lättarbetade,  
piktogram  ha en god passform och material som håller god kvalitet.

Jämförelse 

2043MEJRAM/MEJRAM TERMO

Armatur med hög kapslingsklass 
för användning i fuktiga eller 
dammiga lokaler inom- och 
utomhus. Mejram Termo har 
termostat och värmeelementen 
klarar -20°C.  Mont: Tak/Vägg. 
Mått: 420/630/840 x 320/420/520 
x 160 mm. 

65 40/60/80 m  -20°C
MYNTA/MYNTA TERMO

Ljusstark armatur inkl. piktogram.
Termo har termostat och element 
och klarar -20°C.  Mont: Tak/vägg/
� agg. Mått: 370x120x86 mm. 

25 m  -20°C65

KYNDEL
Strålkastare för nödbelysning 
av stora öppna ytor som 
lager, truckgångar, trappor, 
idrottsanläggningar etc. Mått: 
310x335x80 mm.

20 * **

DRAGON
Mycket lättmonterad 
nödbelysning med skarp ljusbild. 
Samtliga piktogram samt  tak- och 
väggfäste ingår.  EU-producerad. 
Mont: Tak/vägg. Mått: 269x190x46 
mm.

54 25 m

LAVENDEL
Lavendel är en diskret men 
e� ektiv nödbelysningsarmatur för 
utrymningsvägar eller öppna ytor. 
Komplett armatur för 
alla slags montage!
I varje försändelse medföljer ett 
utanpåliggande skal, vilket innebär 
att man slipper välja infällt eller 
utanpåliggande montage vid 
beställning. Det ingår även 4 olika 
linser som enkelt snäpps på plats 
utan verktyg. Välj mellan bred- och 
smalstrålande samt för låg eller hög 
takhöjd. 
Mont: Tak/inf. Mått: Ø130x46 mm.

40

Lavendel lins



Pålitligt - Före leverans testas varje armatur individuellt, både funktion och kommunikation.

Trapphus
Trapphus är ett speciellt område 
eftersom det alltid kräver lite extra 
i form av ljusberäkning för bästa 
resultat. Det � nns många vinklar 
och skuggor att ta hänsyn till. 
Lägg därtill regler och normer som 
gäller speciellt för nödbelysning i 
trappor och vilplan. Bergdahls 
ljusplanerare har stor 
erfarenhet och 
projekterar för både 
funktionella, säkra och 
energie� ektiva lösningar.

trappor och vilplan. Bergdahls 

energie� ektiva lösningar.
Armatur: Saima nöd

Tillit linjekopplare

Kombinerar trådlöst med 
trådbundet!
Det går att kombinera 
trådlösa och trådbundna 
armaturer (t.ex. i lokaler med 
låg framkomlighet av trådlös 
signal såsom tjockare betong).

Armatur tak: Lavendel

Exempel på armaturplacering

I = Inomhus
U = Utomhus

Trådlöst
Tillit – Ett pålitligt adresserbart 
nödbelysningssystem som 
kombinerar trådlösa med 
trådbundna armaturer.

Trådlöst är särskilt bra för be� ntliga 
byggnader där möjligheter för 
kabeldragning är begränsad, men 
kan alltså, om så önskas, kombineras 
med trådbundna armaturer t.ex. i 
lokaler där den trådlösa signalen 
har svårt att nå fram. Det ger också 
en bra � exibilitet för framtida 
lokaländringar.

Tillit linjekopplare

Dolda antenner
Armaturerna har inga synliga antenner.

Externa styrningar!
Genom att använda en av kontrollpanelens ingångar kan en signal från 
t.ex. brandlarmet mottagas som gör att alla anslutna armaturer tänds 
upp vid brandlarm även om det inte är strömlöst. Eller så kanske man 
vill släcka alla armaturer (även hänvisningsarmaturer) när inbrottslarmet 
är tillkopplat.

Vidarekoppling av larm!
Lägg till e-postadresser i kontrollpanelen så skickas ett mail när fel 
uppkommer enl. inställningar. 

Genom att använda en av kontrollpanelens utgångar kan en potentialfri 
signal skickas vidare till t.ex. ett överordnat system.

Webvisualisering!
Kontrollpanelen har en IP-adress som möjliggör � ärrövervakning 
(behöver ej användas, allt fungerar som ”stand-alone” och PC kan 
anslutas lokalt om så önskas). Med webvisualisering (inloggning och 
lösenord krävs) kan man, via internet, övervaka och styra allt man kan 
på displayen, vilket även kan vara bra vid ev. fel då vi (Bergdahls AB) kan 
tillåtas logga in och felsöka.

Ritningar!
Vid användning av webvisualisering (eller lokal PC) kan ritningar läggas 
till väldigt enkelt. Finns det inga digitala ritningar, ta ett foto av ritningen 
med mobilen! Armaturerna placeras sedan enkelt ut på ritningen 
genom ”drag-and-drop”.

Tillit kontrollpanel

Se vår broschyr Trådlöst för mer information samt vilka armaturer som är anslutningsbara.

Tydlig 5” touchfärgskärm visar status 
på alla ingående komponenter 

individuellt som t.ex. batteri.

Armatur vägg: Mynta

VÄGG
MYNTA I/U
BOOTES I
NORMA I
HERCULES I/U
URSA U
LOKE I
CANES SPOT I
SAIMA NÖD I

TAK
CANES I
CANES SPOT I
LAVENDEL I
MYNTA I/U
BOOTES I
NORMA I
HERCULES I/U
SAIMA NÖD I
URSA U

LITEN & SMIDIG
CANES SPOT I

DESIGN
LOKE I



40

För � er utföranden och varianter, se Bergdahls hemsida. www.bergdahls.com

System
Genom att integrera våra DALI 
nödbelysningsarmaturer i 
fastighetens DALI-system övervakas 
funktioner från central plats utan 
extra centralpanel och utan att 
extra kommunikationsnät behöver 
förläggas. 

Eventuellt fel i en armatur indikeras 
på armaturen samt en felsignal 
skickas till DALI-systemet.  

Övervaka nödbelysningsarmaturer 
med inbyggda batterier via DALI

Montering/installation
• Enkel DALI-adressering. 
• Två slingor/touchpanel, max 64 armaturer/slinga.
• Inbyggd DALI strömförsörjning.
• Max ledningslängd/slinga 300m vid minst 1,5mm2 kabel.
• Engelskspråkig touchpanel av senaste snitt med instruktiva menyer 

som guidar användaren.
• Ethernetport som medger nedladdning av kalkylblad.

Saknar fastigheten DALI? Då rekommenderar vi vårt nödbelysnings-
system Omega som är DALI-baserat och styrs med touchpanel. 
(Digital Addressable Lighting Interface).

Övervaka nödbelysningsarmaturer 
med inbyggda batterier via DALI

Omega. 7”  touchpanel. 

Omega 
Kombinationen inbyggda batterier i varje armatur tillsammans med övervakat system ger den 
absolut högsta säkerheten. Dessa är användarvänliga, beprövade nödbelysningssystem för små 
som stora byggnader. I touchpanelen övervakas och styrs nödbelysningsarmaturerna. Menyn 
indikerar tydligt aktuell armatur samt typ av fel. Här kan man bl.a. styra när på dygnet enskilda 
armaturer eller armaturgrupper ska utföra självtest.

DALI-kompatibla armaturer

Omega. 7”  touchpanel. 

CANES
*IP54 utvändig, IP42 infälld.

54 42 **

25/40 m20LEO

20SALVIA

20 30/50 mPICTOR24/40m20ANDROMEDA 

65 -20ºCPHOENIX

CARINA 22/32 m 20TUCANA 28 m

NORMA 65 24/30 m
DUBBELSID

HERCULES TERMO
67 30/22 m

DUBBELSID
IK10 -25ºC65

BOOTES 41 24/30 m
DUBBELSID

HERCULES
65 67 30/22 m

DUBBELSID
IK10

HUMLE 20

20SAFFRAN 25/30 m
VÄGG  /  TAK, PENDEL

20 IK10SAIMA NÖD

MYNTA/
MYNTA TERMO 65

65 24 m 

24 m  -20ºC



HANS ANDRÉASON
Säljare
013-460 44 79
hans.andreason@bergdahls.com

FELIX AHLSTRÖM
Säljare
013-460 44 75
felix.ahlstrom@bergdahls.com

BERGDAHLS NÖDBELYSNINGSTEAM

Produktvisningar
Platsbesök

Normer & regler
Projektering

Förslag & o� erter
Ljusberäkningar

CAD
Visualiseringar

Tips & råd
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Självklart är vi medlem i branschorganisationen 
Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning.

Överblick över 
din anläggnings 
armaturstatus.

Automatiskt 
genererad 
reservdelslista 
vid armaturfel.

Loggbok för all 
historik i din 
anläggning.

CIS-Naveos gränssnitt online

TELLUS SMALL         200 W
Växelriktare med sinusvåg och teknik som ger låg 
temperaturökning och noggrann batteriladdning. 
Funktionsövervakad, hög produktsäkerhet och 
batterikapacitet. Mont: Vägg.
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Centrala batteriaggregat

Adresserbart centralt system

Adresserbart centralt system. Marknadens mest avancerade 230V 
växelriktare med nästan obegränsade möjligheter till övervakning, 
� exibilitet och kontroll av anslutna armaturer. Mont: Golv.

Adresserbart decentraliserat systemAdresserbart decentraliserat system

Det ultimata övervakningssystemet. CIS är ett 
beprövat och tillförlitligt övervakningssystem 
för armaturer med inbyggda batterier. Naveo 
är mjukvara och tillika molnlösning för CIS. All 
data lagras i molnet. Adressering och styrning 
kontrolleras via överskådlig hemsida. 

CIS/CIS-Naveo

Tellus

viaFlex/Sentara
20

TELLUS LARGE         350-1200 W
Växelriktare med sinusspänning, vilket eliminerar 
problem vid långa ledningslängder. Servicevänlig, 
hög batterikapacitet, funktionsövervakad, hög 
produktsäkerhet. Mont: Vägg. 
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CIS panel

INNESÄLJ

Maila dina projekt till: projekt@bergdahls.com eller ring 013-36 44 60

LINDA ANNETTE WILMA ULF HELÉN


