
Vi tillhandahåller innovativa lösningar inom strömförsörjning & belysning.  

Hos Awimex får du tillgång till ett brett sortiment och gedigen kunskap & support.

Mer information om våra produkter hittar du i vår webbshop.

Blåljusprodukter



Vi säljer inte bara produkter – vårt fokus har alltid varit kvalitet, kunnande  

och service som tillsammans ger fungerande lösningar för dig som kund.  

Vi representerar idag ett stort antal världsomfattande tillverkare.  

Sortimentet kretsar idag kring i stort sett allt som har med strömförsörjning 

och utrustning för fordon, båtar och industri att göra. Vi har det mesta  

inom laddning, batteri, distribution, omvandling, varningsljus,  

belysning och kamerasystem. Allt för att öka 

tillförlitlighet och nytta.

I mer än 30 år har vi levererat  
innovativa lösningar inom  
strömförsörjning och belysning. 



Vår välbeprövade varningsljusramp Leptos har använts i flertalet installationer 
under många år. Rampen finns i längder från 455mm till 1823mm med en höjd  
på endast 50mm. Konfigurationsmöjligheterna och funktionerna är många.  
Välj mellan gult eller blått ljus alternativt båda färgerna, inbyggda arbetsljus, 
hörnljus, Cruiselight eller anpassning för flygplats enligt ICAO-föreskrifter. 
Samtliga ramper i Leptosserien är godkända enligt ECE REG65 och TA2 / TB2.

Leptos



Rampen Star har en mer traditionell design och går att få med antingen 
transparenta eller blå linser. Längder från 757mm till 1776mm med en 
höjd på endast 80mm. Starserien är godkänd enligt ECE REG65 och kan 
beställas med Cruiselight och nattsänkning (TB2).

Star

INNOVATIVA LÖSNINGAR INOM  
STRÖMFÖRSÖRJNING OCH BELYSNING



Awizard är en egenutvecklad ramp med modern design. 
Rampen går att få med antingen transparenta eller  
blå linser. Längder från 690mm till 1845mm och alla  
modeller är 65mm höga. Awizardserien är godkänd  
enligt ECE REG65.

Awizard



Vi har ett brett sortiment av riktade blixtljus och Beacons. Välj mellan infällt eller utanpåliggande montage 
och flera olika storlekar. Vi har även flera varianter hörnblixtljus med 180 eller 270 graders spridning. 

Riktat blixtljus & Beacons



 Förstärkare HEPS GOLD inkl 2 st högtalare ITE800, DV  
art.nr 54036

•  12 & 24V
•  Flera olika sirentoner (godkända för användning i Sverige)
•  IP67 (siren) IP66 (högtalare)
•  E-godkänd

Tillbehör: PA-system bestående utav mikrofon,  
anslutningsbox och 0,5 meter kabel
 Art.nr 54038 (12V), Art.nr 54040 (24V)

Sirener och PA-system

 Förstärkare ASB4 inkl. högtalare ITE5000 
12V art.nr 54028

•  12V
•  Flera olika sirentoner (godkända för användning i Sverige)
•  IP67 (siren) IP66 (högtalare)
•  E-godkänd



Styrsystem och tillbehör

   Fästen för takramper och riktade blixtljus

 Styrsystem Blå 12V. Art.nr 85495
Styrsystem Blå 24V Art.nr 85497

 Styrsystemet är framtaget för att styra  
och avsäkra exempelvis:

•  Varningsljus, gult
•  Varningsljus, blått
•  Varningsljus i ICAO-läge
•  Sirén
•  Arbetsljus höger + vänster + bakåt
•  Arbetsljus bakåt (via handkontroll  

och/eller backsignal)
•  Transponder
•  Huvudbrytare för extraljus

 Styrsystemet består av:
•  Elcentral SCR-90 Advanced
•  Handkontroll (och hållare) till elcentral
•  Sirénförstärkare
•  Högtalare 100W
•  Växlande minirelä 12V, 30A/20A
•  100A säkring och hållare
•  30A säkring och hållare 

Vi har ett stort antal fästen för montering av våra belysningsprodukter.  
Välj mellan modellspecifika och universella fästen, exempelvis fästen  
för vinkelmontage eller magnetiska fästen.



AWIMEX INTERNATIONAL AB
Fabriksgatan 27, 272 36 SIMRISHAMN

Telefon: 0414-160 50
Epost: info@awimex.se

www.awimex.se


