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NOGA
Utvald nödbelysning samt 
system för övervakning 
och ökad 
trygghet

Armatur omslag: Carina

Armatur: Leo, Hercules Termo och Phoenix.

På Bergdahls har vi sedan länge bestämt oss 
för att du ska vara trygg och nöjd med våra 
produkter, både vid inköp och flera år framöver. 
Därför strävar vi alltid efter att välja välkända och 
beprövade komponenter samt installationsvänliga 
armaturer. Här finner du Bergdahls noga utvalda 
nödbelysning samt system för övervakning och 
ökad trygghet. 

Katalogsortiment 
Bergdahls katalogsortiment vänder sig till 
medvetna fastighetsägare, konsulter och 
entreprenörer. Till dig som söker längsta möjliga 
livslängd i förening med unik, vältänkt design. 
I linje med vårt miljötänk så tillverkas dessa 
armaturer i Europa, där en stor del produceras av 
oss själva i Sverige!

Servicesortiment 
På Bergdahls har vi alltid satt kvalitet som högsta 
prioritet, så när vi för ett antal år sedan även ville 
erbjuda våra kunder ett lågprissortiment fick vi 
en stor utmaning. Vi skulle ta fram produkter med 
hög kvalitet men till ett lågt pris. Resultatet blev 
att utveckling och komponentval sker av oss i 
Sverige, medan tillverkning sker i Asien för att 
hålla nere kostnader. 



För fler utföranden och varianter, se Bergdahls hemsida: www.bergdahls.com

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

Armatur: Carina

MENSA 
Svensktillverkad armatur i stilren 
design och stabil teknik. Passar i 
de flesta miljöer, speciellt modern 
funktionalism. Mont: Tak/vägg/
pend/inf. 

20 25 m

PICTOR/ PICTOR KUB 

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

20 30/50/70 m

FORNAX 
Originalet för denna design. 
Lättmonterad och med stort urval 
av bländskydd. Mont: Tak/vägg/inf. 

40 28/24 m DUBBELSID

CORONA 
Liten smidig armatur med 
modern teknik. Åtta ljusstarka 
dioder belyser piktogrammet 
bakifrån och ger bra och jämn 
ljusfördelning. Mont: Tak/vägg/
pend. 

20 20/40 mMICROSCOPIUM 
Svensktillverkad  armatur för mer 
krävande interiörer som teatrar, 
kyrkor samt designad pub- och 
hotellmiljö. Mont: Tak/vägg/pend. 

20 25 m

TUCANA 
Elegant nödbelysningsarmatur 
med många variationsmöjligheter. 
Nedljus som tillval. Klass II. Mont: 
Tak/vägg/pend/flagg/inf. 

20 28 mCARINA 
Minimalistisk, stilren design med 
extremt bra jämnhet i ljuset. Klass 
II. Mont: Tak/vägg/pend/flagg/inf. 

40 22/32 m SERPENS 
Hermetiskt sluten armatur i rostfritt 
stål för tuffaste industrimiljö. Nya 
Serpens talar för sig själv. Modern 
industridesign som även passar i 
trendiga kontor. Mont: Tak/vägg.

68 20 m

DRACO 
Mycket lättmonterad armatur med 
små mått. Klass II. Mont: Tak/vägg/
pend/flagg.

40 25 m

HERCULES
 
Mycket gedigen, kapslad, slagtålig 
armatur (IK10). Mont: Tak/vägg/inf. 

65 67 30/22 m
DUBBELSID

IK10

KATALOGSORTIMENT

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

*54 42 *

BOOTES 
Enkel, slagtålig design och drift-
säker funktion. Prismakåpan ger 
effektiv ljusspridning. Mont: Tak/
pend/inf.

41 24/30 m
DUBBELSID

NORMA 
Samma grundmodell som Bootes 
men med högre kapslingsklass.

65 24/30 m
DUBBELSID

SAIMA NÖD 

Lättmonterad nödbelysning 
med behaglig direkt och indirekt 
ljusbild som även fungerar som 
allmänbelysning. Kan fås med 
rörelsesensor och korridorfunktion. 
Hög slagtålighet (IK10). Mont: Tak/
vägg.

20 IK10

MESSIER

 
*IP42 utvändig, *IP20 infälld ovanifrån. 
Lättmonterad armatur med 
god ljusfördelning. Alla 
standardpiktogram och fäste för 
tak- och väggmontage ingår. Mont: 
Tak/vägg/pend/inf.

20 22 m*
42

*

MAGELLAN

 
*IP40 utvändig, IP20 infälld. **Utvändig 
Designad för snabb och enkel 
installation. Finns som bred- eller 
smalstrålande. Mont: Tak/inf.

IK04** 22 m20
*

42
*

20LOKE 
Svensk designarmatur med helt 
unik ljusbild. Finalist i Elfack 
design award 2015. Loke är en 
nödbelysning som även fungerar 
som accentbelysning. Välj mellan 
3000K eller 6000K.  
DESIGN: Fredrik Öhlin.

BODE 
Gedigen slagtålig armatur i 
polykarbonat. Med sin höga 
kapslingsklass är Bode som 
skräddarsydd för belysning 
av utrymningsvägar, 
bostadskomplex och trapphus 
men även för hallar, korridorer och 
industri. Mont: tak/vägg.

65 IK10

65 IK08PAVO
Kraftfull, flexibel och slagtålig 
nödbelysning med 360° riktbar 
spot och högt ljusutbyte. Bred- el. 
smalstrålande lins. Mont: Tak/
vägg/inf./lina/kabelstege.

54PLUTO 
Smal el. bredstrålande 
nödbelysning för större ytor. 
I standardutförande levereras 
bredstrålande lampor. Mont: 
Vägg/tak.

ANDROMEDA 
Svensktillverkad armatur i 
modernistisk stil. Nedåtriktat ljus 
lyser även upp golvytan under 
armaturen. Mont: Vägg/flagg/
pend. 

24/40 m20



För fler utföranden och varianter eller specialbeställning, se Bergdahls hemsida www.bergdahls.com

På Bergdahls har vi alltid satt 
kvalitet som högsta prioritet, 
så när vi för ett antal år sedan 
även ville erbjuda våra kunder 
ett lågprissortiment fick vi en 
stor utmaning. Vi skulle ta fram 
produkter med hög kvalitet men 
till ett lågt pris. Utveckling och 
komponentval sker av oss i Sverige, 
medan tillverkning sker i Asien för 
att hålla nere kostnader. 

Special-
piktogram
Enligt Svensk Standard SS-EN 
1838 ska nödbelysning finnas vid 
brandbekämpningsredskap, första 
hjälpen-utrustning samt RWC. Vi har 
armaturer som kombinerar skyltning 
av utrustning samt ger nödbelysning 
för att uppnå kravet på 5lux.

MISTEL 
Nödbelysning med jämn 
ljusbild. Snabbt montage tack 
vare snabbkopplingsplint och 
snäppfästen för armaturhöljet. 
Samtliga standardpiktogram samt 
flagg-, tak- och väggfäste ingår.  
Mont: Tak/vägg/pend/flagg. 

25/40 m40 LEO 
Nödbelysning med skarp ljusbild. 
Samtliga standardpiktogram samt 
flagg-, tak- och väggfäste ingår.  
Mont: Tak/vägg/pend/flagg/inf. 

25/40 m20

Den perfekta 
allroundarmaturen

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. Ebbepark, Linköping

Tucana är en av våra modeller med nedljus, vilket innebär att armaturen har extra 
ljuskällor som belyser ytan under den.

Interiör
SERVICESORTIMENT

65

MEJRAM/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. 

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/
flagg. 

25 m  -20°C65

KYNDEL 
Strålkastare för nödbelysning 
av stora öppna ytor som lager, 
truckgångar, trappor, idrotts-
anläggningar etc. Mont: Tak/vägg.

20 43 LAMPA 20 LADDAREHL350 
Handlampa som i nöddriftsläge 
tänds vid strömavbrott och visar 
vägen. Nätadapter samt väggfäste 
ingår. Mont: Vägg.

DRAGON 
Armatur för tuffare miljö som 
är mycket enkel att montera.
Samtliga piktogram samt tak- och 
väggfäste ingår. Mont: Tak/vägg. 

54 25 m
VÄGG/PENDTAK

SAFFRAN

Armatur med jämn ljusbild som 
levereras med DALI som standard.
Mont: Tak/vägg/pend. 

20 25/30 m

LAVENDEL 
Lavendel är en diskret men 
effektiv 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. Mont: Tak/inf. Mått: 
Ø130x46 mm.

40

Lavendel lins

Utöver piktogram med brandredskap m.m. kan 
även vi göra helt kundanpassade motiv.



HERCULES
Termo

Exteriör Infra 
Nödbelysning 
för tuff miljö

Armatur: Hercules Termo,  
LKPG business center

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. 

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. 

MYNTA TERMO

 
Ljusstark armatur inkl. piktogram. 
Har termostat samt värmeelement 
och klarar därmed -20°C.  
Mont: Tak/vägg/flagg. 

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. 

65 67 30/22 m  -25°C
DUBBELSID

IK10

Kompromisslös!

I Bergdahls sortiment för 
utomhusbruk finns allt från enklare 
armaturer i klassiskt utförande, till 
mer nytänkande, designade val. 
Gemensamt för de alla är att de 
är särskilt anpassade för att klara 
fuktig och kall miljö.

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

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

65 -20°C

URSA

Läs mer i vår 
Infrabroschyr på 
bergdahls.com/infra

Armatur: Phoenix. BRF 
Gårdsfogden, Örebro.

URSA 
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 världsklassOptimerad enkelhet 

Samma armatur 
för både vägg- & 

takmontage

ANTIGRAFFITI-
FOLIE

SJÄLV-
SLOCKNANDE

SLAGTÅLIGA 
ARMATURHUS

SVENSK-
TILLVERKAD

UV-BESTÄNDIG

UV

-20 -40ºC
Inbyggt batteri Centralt batteri

-20 -40ºC
Inbyggt batteri Centralt batteri

65 IK10



Armatur: Pavo.

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

TELLUS LARGE 
350/600/1200W 20

350/600/1200W

TELLUS SMALL 
55/200W 20

55/200W

Hög batterikapacitet! 
10-12 års batterier är standard.

Funktionsövervakad! 
STS självtestsystem övervakar automatiskt växelriktarens 
elektronik och batterier. Eventuella fel indikeras på elskåpets 
front samt kan även vidarekopplas via potentialfri kontakt som 
ingår.

Hög produktsäkerhet! 
Överlastskydd, kortslutningsskydd, övertemperaturskydd samt 
djupurladdningsskydd är standard.

Hög personsäkerhet! 
Säkerhetsbrytaren på elskåpets front måste ställas i läge 
”OFF” innan skåpet kan öppnas. I och med det bryts in- och 
utgående fas och växelriktaren stoppas aktivt.

  SERVICESORTIMENT  SERVICESORTIMENT

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

54PAVO 
Kraftfull, flexibel och slagtålig 
nödbelysning med 360° riktbar 
spot och högt ljusutbyte (1000 
lm). Bred- el. smalstrålande lins. 
Mont: Vägg/infälld/tak/lina/
kabelstege. 

65 IK08 HL700 
Vår mest tåliga och kraftfulla 
handlampa. Klarar tuffare miljöer.  
Sparlampa och Huvudlampa. 
Mont: Vägg.

44

KYNDEL 
Strålkastare för nödbelysning 
av stora öppna ytor som 
lager, truckgångar, trappor, 
idrottsanläggningar etc. 
Mont: Tak/vägg.

20

HL500 
Handlampa med fokuserad 
ljusbild från kraftfull LED. Justerbar 
ljusstyrka hel/halv. Handtaget 
möjliggör valfri positionering 
samt upphängning. Mont: Vägg.

65 IK08

HL350 
Handlampa som i nöddriftsläge 
tänds vid strömavbrott och visar 
vägen. Nätadapter samt väggfäste 
ingår. Mont: Vägg.

43 LAMPA 20 LADDARE

Centrala 
batteriaggregat
Tellus 
Tellus är vår serie av växelriktare med modern teknik 
som ger låg temperaturökning och noggrann 
batteriladdning. Tack vare sinusspänning är långa 
ledningslängder inget probleem. Tellus kommer i 
fem olika storlekar: 55W, 200W, 350W, 500W, 1200W.

Flexibel & lätt 
att installera

PAVO

Montage 
Utanpåliggande 
Infällld, lina, wire 
kabelstege

Bärram infälld

360o riktbar spot 
Högt ljusutbyte

Strål- 
kastare
Riktbara strålkastare är fördelaktigt 
vid höga höjder och andra 
förutsättningar där höga ljusflöden 
krävs. Våra bredstrålande strålkastare 
lämpar sig väl till bl.a. lagerytor 
och idrottshallar, medan de 
smalstrålande riktar ljuset väl i 
gångstråk.

Hög takhöjd



Övervakningssystem

220V

Egenskaper
• 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.
• Potentialfri kontakt för vidarekoppling av fellarm.

Omega  
Användarvänligt system baserat på DALI  
Omega är ett beprövat nödbelysningssystem för små 
som stora byggnader med upp till 128 armaturer 
per panel. 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.

Vi erbjuder beprövade nödbelysningssystem som 
övervakar och styr dina nödbelysningsarmaturer 
effektivt. Ett övervakningssystem testar, kontrollerar 
och rapporterar eventuella fel på era armaturer, vilket 
underlättar service och hjälper er uppfylla gällande 
kontrollkrav.

Vi har system med inbyggda batterier i varje armatur, 
där övervakning sker trådlöst eller trådbundet, samt 
centralmatade system. Många av våra system är 

mycket enkla att driftsätta, men vi erbjuder oss alltid 
att komma ut på plats och hjälpa er med driftsättning.

Har du ett befintligt DALI-system eller  
planerar det till andra produkter?  
Genom att integrera våra nödbelysningsarmaturer 
med DALI i fastighetens system övervakas 
funktioner från en central plats utan att extra 
kommunikationskabel behöver förläggas.

Trådlöst, 
trådbundet 
eller hybrid

Nytt men ändå beprövat 
Naveo®Pro är en utvecklad version 
av vårt beprövade system CIS som 
installerats över Europa i årtionden. 
Armaturerna har inbyggda batterier, 
och kommunikation sker antingen 
trådlöst eller trådbundet.

Övervakning via app 
Optimerad säkerhet tack vare 24/7 
övervakning via app. Appen är gratis 
att ladda ned och kan användas 
på mobil eller surfplatta. Systemet 
kan även övervakas via webbläsare 
i dator. Gateway kan köpas med 
tillhörande iPad till fördelaktigt pris!

Trådlöst eller trådbundet 
Naveo®Pro är ett 
övervakningssystem som hanterar 
både trådlösa och trådbundna 
armaturer. Gateway för trådlös 

övervakning kan kombineras 
med gateway för trådbunden 
övervakning och på så sätt skapa ett 
hybridsystem. 

Obegränsat antal armaturer 
200 armaturer kan anslutas till 
en trådlös gateway, och 500 
kan anslutas till en trådbunden. 
Obegränsat antal gateways kan 
anslutas till samma app och 
användas inom samma byggnad, 
vilket ger möjlighet för projekt av 
alla storlekar.

Enkel driftsättning 
Naveo®Pro är särskilt enkelt att 
driftsätta då man scannar QR-koder 
som finns på respektive armatur 
(trådbundet system) eller låter 
appen finna armaturer via Bluetooth 
(trådlöst system).

Naveo®Pro 
Naveo®Pro är ett toppmodernt 
nödbelysningssystem där armaturerna styrs och 
övervakas via app på mobil eller surfplatta. 

Naveo®Pro-appen laddar 
du ned kostnadsfritt

Armaturens placering syns inlagd 
i byggnadens planritning.

Övervakningssystem - för centralt batteri

viaFlex  
viaFlex är ett adresserbart centralt batterisystem särskilt 
anpassat för stora projekt. Systemet består av en serie 
intelligenta understationer, som kan programmeras 
individuellt. 

Omega. 7”  touchpanel. 

Övervakningssystem - för inbyggt batteri

Gateway är utrustad med potentialfri 
larmutgång för vidarekoppling av 
fellarm till överordnat system.

Gränssnitt - Naveo®Pro 
Inne i Naveo®Pro-appen kan du enkelt navigera 
bland armaturer, dess placeringar och eventuella 
fel. Planritning kan laddas upp för att enkelt få en 
överblick över produkternas placering. 

• Se byggnadens planritning på karta via 
Google maps

• Styr tider för automatiska självtest

• Fellarm via push-notis och/eller e-post

• Automatisk lista av reservdelar genereras

• Möjlighet att döpa armatur och placering

• Loggbok lagras i systemet

Egenskaper och funktioner

Till våra system hör ett högkvalitativt produktsortiment 
med många år på marknaden. Se nästa sida.



D/O Armatur kompatibel med DALI & system Omega

N Armatur kompatibel med Naveo Pro

V Armatur kompatibel med viaFlex

SALVIA IP20 

SERPENS IP68 klass II 

MAGELLAN 

MYNTA/MYNTA TERMO  

SAIMA NÖD IP20 

NORMA IP65 

HUMLE IP20 klass II

PHOENIX IP65 

HERCULES/HERCULES TERMO  

URSA IP65 klass II

PAVO IP65 klass II 

CANES IP42/54 klass II

BOOTES IP41BODE IP65SAFFRAN IP20 klass II     25/30mMYNTA/MYNTA TERMO 

LEO IP20     25/40mTUCANA IP20 klass II     28m  SERPENS IP68 klass II     20m PICTOR IP20     30/50/70m

NORMA IP65     24/30m DUBBELSID MESSIER IP42/20     22mHERCULES/HERCULES TERMO FORNAX IP40     28/24m DUBBELSID  

DRACO IP40 klass II     25m CARINA IP40 klass II     22/32mBOOTES IP41     24/30m DUBBELSID ANDROMEDA IP20     24/40m

Armaturer kompatibla  
med övervakningssystem Läs mer om övervakningssystem 

Filerna hittar du här  
www.bergdahls.com/system

Fördjupande 
dokumentation

• Driftsättning och installation

• Instruktionsfilmer

• Gränssnitt web

• Cybersäkerhet

• Produktblad armaturer
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SKI1-23-STS-WL √ √ 23 √ √ -INF -FK -BS

SKI1-30-STS-WL √ √ 30 √ √ -INF -FK -BS

SKI1-40-STS-WL √ √ 40 √ √ -INF -FK -BS

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.

SKIFFER  

IP65 armatur med klar akrylskiva 

och kapsling i vit polykarbonat med 

tryckutjämningsventil. 

Avsedd för tak- och väggmontering där 

en diskret väggadapter medföljer för 

den senare versionen. Önskas infälld 

takmontering finns infällnadsram som 

tillval. Kabelinföring sker från ovan- och 

baksida.

Tillval: Infällnadsram för tak.

DATA  

Spänning 
230 Vac 

Frekvens  
50 Hz 

Kapslingsklass IP 65  

Skyddsklass Klass II 

Läsavstånd 23/30/40 m 

Signalavstånd 30 m (se baksida)

UTFÖRANDEN

• Polykarbonat 

• Trådlöst system med STS självtest

MONTAGESÄTT STANDARD

• Tak, vägg, infälld

FÄRGVAL 

• Vit

 Tillval enligt nedan eller enligt era  

 önskemål.

SKIFFER

1x Piktogram PN

1x Piktogram PH

1x Piktogram PV 

1x vit täcksida 

*PIKTOGRAM INGÅR

IP65 armatur med 

klar akrylskiva

Ljuskälla/or ingår alltid vid leverans. Teknisk beskrivning på baksidan.

GRANIT 

Robust nödbelysning med kapslingklass 

IP65 för fuktig miljö. Kan fås med 

tryckutjämningsvenitl som tillval. 

Finns med bredstrålande och 

smalstrålande ljusbild. 

Utförande

Tillval

Beställningsnr
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 m
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 b
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GRA1-STS-WL-BREDL
√ √ √

√ √ -TVENT -BS

GRA1-STS-WL-BREDH
√ √

√
√ √ -TVENT -BS

GRA1-STS-WL-SMAL
√ √

√ √ √ -TVENT -BS

DATA  

Spänning 
230 Vac 

Frekvens  
50 Hz 

Kapslingsklass IP 65 

Slagtålighet IK08 

Skyddsklass Klass II 

Signalavstånd 30 m (se baksida) 

UTFÖRANDEN 

• Armaturhus: Polykarbonat 

• Trådlöst system med STS självtest

MONTAGESÄTT STANDARD

• Tak /vägg

FÄRGVAL 

• Vit

 Tillval enligt nedan eller enligt era  

 önskemål.

GRANIT

Belyser utrymningsväg

För hög takhöjd

Belyser stora ytor

Övervakningssystem

Fördjupande 

dokumentation

Driftsättning och installation

IP65/67 klass II     30/22m DUBBELSID

IP65 klass I/II     25m

IP65/67 klass II

IP65 klass I/II

D/O D/O  D/O    N    V N    V

 N    V D/O    N    V D/O    N    V D/O   

D/O    N N    V D/O   N   D/O 

D/O D/O     N    V D/O  

D/O   N  V D/O    N    V D/O D/O    N    V

N    V D/O  D/O   N    V

N    V D/O   D/O  D/O  

IP40/20 klass II
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Självklart är vi medlem i branschorganisationen 
Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning.

Produktvisningar
Platsbesök

Normer & regler
Projektering

Förslag & offerter
Ljusberäkningar

CAD
Visualiseringar

Tips & råd

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

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

UTESÄLJ

INNESÄLJ

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

LINDA ANNETTE WILMA ULF

Bergdahls huvudkontor i Linköping.


