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Turvavalaistukseen Autrosafe tarjoaa jatkossa uusia 
tuoteperheitä. ASO ja AST tuotenimillä tunnistettavat 
Autrosafen (AS) oman tuotekehityksen tulokset täy-
dentävät tuotevalikoimaa sekä opasvaloissa (O) että 
turvavaloissa (T).
 
ASO3200 on vaativiin olosuhteisiin suunniteltu opas-
valaisin, jonka IP luokka on IP65. ASO3200 riittää 28 
metrin katseluetäisyyttä edellyttäviin kohteisiin. Va-
lonlähteenä ovat energiatehokkaat Citizenin ledit. 
Asennustyön helpottamiseksi valaisin on ketjutetta-
vissa ja kaapeliläpiviennit ovat valaisimen molemmis-
sa päissä. Akullisissa malleissa käytetään huippuluo-

Autrosafe Oy  
– turvallisuudesta tinkimättä

kan Nanophosphate® ANR26650 akkukennoja, jotka 
soveltuvat rankkoihin olosuhteisiin ja näiden akkujen 
elinikä on jopa kymmenkertainen tavallisiin Lithium-
Ion akkuihin verrattuna.
 
Turvavalaisimet AST300 ovat teknisesti samoja valai-
simia, opasteen sijasta valaisimen kupu on joko kirkas 
tai opaali.
 

Lisätietoja myynnistä: 
puh (09) 270 90 120, 
www.autrosafe.fi
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Yrityshakemisto

Korkealuokkaiset radiopuhelimet vaativaan ammattikäyttöön

  Key Account Manager  Mika Vattulainen, 
  Security Communications
  Key Account Manager  Jukka Kilpiö, 

  Security Communications
  Key Account Manager Jussi Hakala, 

  Wireless Solutions

Ascom-ratkaisut – kun viestinkulku on elintärkeää. 
Ascomilta saat viestintä-, tiedonsiirto-ja johtamisjär-
jestelmät, joilla ylläpidetään yhteiskunnan kannalta 
kriittisten organisaatioiden toimintakyky. 
Ratkaisumme soveltuvat parhaiten sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoalan, puolustusalan, pelastus- ja turval-
lisuusalan sekä teollisuuden käyttöön. Panostamme 
siihen, että kommunikaatioratkaisumme ovat help-
pokäyttöisiä ja auttavat asiakkaitamme onnistu-
maan työssään yhä paremmin. Kehitämme jatkuvasti 
laadunhallintajärjestelmäämme, jonka ansiosta yri-
tyksellemme on myönnetty ISO 9001:2000-laatuser-
tifi kaatti.

Autrosafe Oy 
www.autrosafe.fi 

Uranuksenkuja 10, 01480 Vantaa
Puh: 09 2709 0120
Fax: 09 2709 0129
autrosafe@autrosafe.fi 

  Toimitusjohtaja Mikko Haapalainen, 
  mikko.haapalainen@autrosafe.fi , 09 2709 0122
  Markkinointipäällikkö Heini Katajisto, 

  heini.katajisto@autrosafe.fi , 09 2709 0124

Autrosafe Oy on vuonna 1995 perustettu maahan-
tuontiyritys. Tuotteita ovat vilkkuvalot, äänihälyttimet 
ja paineilmatorvet, myös Ex-tiloihin sopivia tuottei-
ta.Tuoteryhmiä ovat laivatekniset, teollisuus ja erikoi-
selektroniikkalaitteet, sekä niiden  suunnittelu, huolto 
ja asennus. Lisäksi  valmistamme ja kokoamme asia-
kaskohtaisesti räätälöityjä kytkentäkaappeja ja kote-
loita.
Kotimaisten Wikrolux Oy:n ja Planray Oy:n turvava-
laistustuotteiden myynti ja markkinointi on merkittä-
vä osa toimintaamme.

Päämiehet

Color Light, Ruotsi
www.colorlight.com

European Safety Systems E2S, Iso-Britannia
www.e2s.com

Kahlenberg / Airchime
www.kahlenberg.com

Pfannenberg GmbH, Saksa
www.pfannenberg.com

Planray Oy / Plansafe, Suomi
www.planray.com

Wikrolux Oy, Suomi
www.wikrolux.fi 

AVACK
Avack Oy 
www.avack.info

Opiskelijankatu 5, 33720 Tampere
Puh: 03 358 0800
Fax: 03 358 0850
info@avack.fi 

Jäsenyys
AVITA ry

  AV-konsultti Ilkka Kulmala, 
  ilkka.kulmala@avack.fi , 050 681 77
  Toimitusjohtaja Mikko Loikkanen, 

  mikko.loikkanen@avack.fi , 050 330 2015

AVACK Oy tehostaa viestintää, työhyvinvointia ja 
-turvallisuutta kehittämällä verkkopohjaisia viestin-
tä-, hälytys- ja henkilöturvaratkaisuja, toimittamalla 
viestintäohjelmistoja ja esityslaitteita ja urakoimal-
la esitys- ja valvomotiloja. Laaja kokemuksemme jul-
kishallinnon ja turvallisuussektorin ratkaisuista takaa 
asiakkaan käyttöön monipuolisen asiantuntemuksen.

Päämiehet

AVACK 2000
www.avack.info

AVACK ALERT
www.avack.info

AVACK INFO
www.avack.info

AVACK SMS
www.avack.info

AVACK VALVOMO
www.avack.info

www.autrosafe.fi
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