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Standby AB är marknadsledande i Norra Europa och erbjuder  

innovativa lösningar och produkter som ger bästa uppmärksamhet  

åt dem som kör utrycknings- och specialfordon. Vi erbjuder varnings- 

utrustning, styrsystem och tjänster vilket gör oss till en komplett  

systemleverantör i branschen. Genom gedigen kunskap, kompetent  

personal och en stark känsla för service har vi skapat ett rykte  

om oss att vara en pålitlig och effektiv partner.



W3 LJUSRAMP 
Vår högpresterande ljusramp som byggs efter dina önskemål.

Aerodynamisk robust design utprovad i vindtunnel för minimal

påverkan på bränsleförbrukning och eliminering av vindbrus.

Möjlighet att kombinera färger på LEDar och glas vilket ger

nästan oändliga möjligheter. Välj mellan blått glas eller klart glas

och följande ljusfärger blått, gult, vitt, grönt och rött eller dubbla

färger blått/gult, blått/vitt, blått/rött, blått/grönt och gult/vitt och

gult/rött. Hörnen är dessutom utrustade med arbetsljus åt sidan.

Detta ger möjlighet till funktioner som rinnande ljus, polis-stopp,

växelblink blått/gult, blinkers, bromsljus, arbetsljus. 10-30V. ECE R65

klass 1 och 2, ECE R10 (EMC) och ICAO annex 14.

Bredder W-serien: 930, 1100, 1270, 1440, 1600, 1770 och 1940 mm.

W3 AERO LJUSRAMP 
Baserad på W3 Ljusramp med alla dess fördelar och egenskaper.
Utan att ändra på ljusrampens dimensioner, den mekaniska
konstruktionen eller funktionaliteten har vi utvecklat en ljusramp

som är godkänd för användning på flygplatser och på allmän väg, allt
förpackat i en och samma produkt. 10-30V. ECE R65 klass 1 och 2,
ECE R10 (EMC) och ICAO annex 14.

LJUSRAMPER



VEGA LJUSRAMP BEVAKNING 
En mycket ljusstark bevakningsljusramp som finns i två versioner. Den ena har enbart
vitt ljus med stor ljusspridning och den andra har kraftfullt vitt ljus och gult varningsljus.
Längd: 1280 mm. 10-30V. ECE R10, EMC.

VEGA LJUSRAMP MED BELYST SKYLT 
Vår robusta modell med aluminiumbotten och topp. Den har
hög kvalitet, bra ljusstyrka och låg aerodynamisk profil. Den har
en integrerad belyst skylt fram och bak där man t ex kan placera

sin logotyp. Två längder; 1200 mm och 1600 mm. 12-24V. ECE R65
klass 2 och EMC godkänd.

VEGA LJUSRAMP BLÅ/AMBER
Vår robusta instegsmodell med bra kvalitet,
bra ljusstyrka och låg aerodynamisk profil.
Finns i blått eller gult i tre längder; 835 mm
(gult), 1280 mm (blått och gult), 1590 mm
(blått och gult). Cruise light. 10-30V. ECE
R65 klass 1 och EMC.

W3 SPLIT LJUSRAMP
Består av vänster- respektive högerdel.
För montering på stegbilar och hävare.
Positionsljus och skydds-/arbetsljus finns
att välja på. Bågen har gult och blått ljus i  
gavlarna, samt sidoarbetsljus som standard.
Kopplas in via CAN-Bus eller via en break- 
out box. Bredd: 2 x 475 mm. 10-30V.
ECE R65 I, ECE R65 II, ECE R10, EMC.

L104 HÖRNLAMPA
L104 är gjord för att förenkla installationer och för att uppfylla HT-godkännande då
fästet är framtaget så att lamporna håller rätt vinklar. Lampan vi använder är en modifierad
L52. Den kan monteras fram, bak, på en sida eller på ett hörn. 10-30V. ECE R65 klass 2,
ECE R10 (EMC).

LJUSRAMPER



L73 RHODON
L73 Rhodon är ett rotorljus som har utvecklats med toppmodern
teknik. Den har högpresterande lysdioder med specialdesignade
linser som ger ett högt ljusflöde i minsta möjliga utrymme. Två olika
magnetfötter möjliggör användning på stål- eller aluminiumtak. ECE
R65 klass 2. Diameter 107,7 mm.

M80 ROTORLJUS 
Roterande i 360 eller 180 grader eller enkel, dubbel eller
trippelblink. Finns med ISO-fäste, stångmontage eller magnetfot.
Blixtmönster byts enkelt med en magnet på lampans sida. Ø 134
mm, höjd 96 mm. 10-30V. ECE R65 klass 1 och uppfyller ICAO
(ännu ej godkänd).

L84 ROTORLJUS
En mycket robust och tålig lampa utan rörliga delar som ger
säker användning i alla lägen. Finns som roterande eller blinkande
varningsljus samt med standard ISO magnet- eller stångmontage
och batteri. 10-30V. ECE R65 klass 1 och ECE R10 (EMC). Diameter
Magnet=118 mm, Magnet batteri = 130 mm, ISO=146 mm,
Stång=118 mm.

M130 ROTORLJUS
Robust och tåligt, programmerbart rotorljus som även är godkänt
för flygplats. Går att ställa med 360 eller 180 grader roterande
eller blinkande varningsljus. Finns i blå, gul (ISO- eller magnetfäste) 
samt röd och grön (ISO fäste). Ø 184,5 mm, höjd 123 mm.
10-30V. ECE R65 klass 2, ECE R10 (EMC) och ICAO Annex 14.

ROTORLJUS



L52 SIDOMARKERINGSLAMPA
L52 Sidomarkeringslampa är en unik LED- 
lampa med två funktioner; varningsljus
och sidomarkeringsljus i samma lampa.
Endast 9 mm tunn ger den en säker och
snygg installation. ECE R91, ECE R65 klass
1 och ECE R1O (EMC).

L52 LAMPHUS VINDRUTA
Fäste L52 lampa på insidan av vindrutan
eller annan ruta i ett fordon. Finns i två  stor- 
lekar och i två versioner; en där Lampa L52 
blå är förmonterad och en utan förmonterad 
lampa där valfri L52 köps separat. 10-30V. 
ECE R10 (EMC).

L54 LAMPA
Diskret montering i trånga utrymmen med
endast 12 mm bygghöjd. Kraftfullt ljus som
är godkänt enligt ECE R65 klass 2. Finns
specialanpassade fästen för grillmontage
till Vito, Sprinter, T6 samt universalfäste.
Tillgänglig som singel eller dubbelkit. 10-
30V. ECE R65 klass 2 och ECE R10 (EMC).

L52 2C LAMPA 
Tvåfärgad variant av L52 med 12 dioder. Samma storlek med integrerad drivare med två
olika färger i samma lampa. Flera olika färgkombinationer, blå/gul, blå/röd, blå/vit, gul/vit,
röd/vit och gul/röd.. Lätt att installera, passar på flera ställen runt fordonet. Horisontellt
montage. 10-30 V. ECE R65 klass 1.

L88 LAMPA  – singel och dubbel 
Uppdaterad design och funktion. Inbygg-
nadsdjupetger lampan fler möjligheter till
montage i begränsat utrymme. Gula lampan
kan användas som blinkers. Finns som singel
och i kit med en drivare och två lampor. 10-
30V. ECE R65 klass 2 och ECE R10 (EMC).

L52 LAMPA
Vår högpresterande storsäljare i en robust
och tålig design som endast är 9 mm tunn.
Den låga bygghöjden ger en snygg och
säker installation med inget utstick som kan
ta i någonstans. Finns med blått, gult, rött,
grönt och vitt ljus. 10-30V. ECE R65 klass 2
och ECE R10 (EMC).

L56 2C LAMPA  
Tvåfärgad lampa med teknik från L52 2C och storlek från L76. L56 2C har senaste LED- 
tekniken för högpresterande ljus med integrerad drivare. Flera olika färgkombinationer,
blå/gul, blå/vit, blå/blå, gul/vit och gul/gul. Passar till större fordon som behöver en större  
ljusfördelning. Horisontellt montage. 10-30 V. ECE R65 klass 2 och IP67.

RIKTAT VARNINGSLJUS



L52 TONAD LINS 
Diskret lampa med tonad lins som ger nya möjligheter att skapa en
snygg och diskret montering. Vi har vidareutvecklat vår storsäljare
L52 där vår tåliga lins har getts en mörk toning som smälter
samman med chassiet på lampan. I standby läge är den diskret men
vid användning ger den ett kraftfullt varningsljus som våra lampor
är kända för. Utvecklad i Sverige och har extremt tunn design på
endast 9 mm och är designad för stora påfrestningar och den tuffa
miljö som är på ett fordon.

L54 TONAD LINS
L54 är en lampa som har en mycket låg höjd på endast 12 mm som
gör den idealisk att placera i grillen på fordon. Med vår mörktonade
lins får man ett ännu snyggare och diskretare utseende då de flesta
grillar är svarta. L54 är utvecklad i Sverige och ger ett imponerande
kraftfullt varningsljus i ett mycket kompakt mått. Som tillbehör finns
universalfäste och specialanpassade fästen för grillmontage till
vissa bilmodeller.

L88 TONAD LINS
Våra lilla runda L88 lampa upplevs ännu
mindre och diskretare med vår mörktonade
lins. Den är utrustad med 4 st LEDar och har
ett extremt kraftfullt varningsljus. Formatet
medger monteringsmöjligheter där utrymmet
är begränsat. Och som våra övriga lampor är
den utvecklad i Sverige.

REGISTRERINGSPLÅTSHÅLLARE MED VARNINGSLJUS 
Denna produkt är till huvuddel tillverkad i ett flexande gummimaterial som gör att den kan 
monteras på en böjd såväl som på en platt stötfångare. Kraftfullt varningsljus är placerat i 
sidan vilket säkerställer att man syns bra när man exempelvis svänger ut i korsningar eller 
runt ett gatuhörn. 12-24V. ECE R65 klass 2 och EMC.

L51 INTEGRERADE LAMPOR
En liten och kraftfull lampa, anpassad för integrering av varningsljus. Monteras exempelvis
på hörn i lamphus på utryckningsfordon. Enheterna finns i flera olika storlekar och i flera
färger; blå, gul, vit, röd och grön. 10-30V. EMC.

L54 ARBETSLJUS/BACKLJUS
Arbetsljus som även är godkänt som
backljus enligt R148. Kraftfullt ljus och låg
profil ger en diskret installation. Fästen
finns som tillbehör. 10-30V. ECE R148, ECE
R10 (EMC).

VARNINGSLJUS & INTEGRERAT LJUS



L125 ARBETSLJUS 
För arbetmiljöer och maskiner där det krävs
särskild tålighet och mycket ljus. Robust
konstruktion, över 50 000 driftstimmar
och en IP68-klassning garanterar hög
ljusprestanda och lång hållbarhet. 3200
lumen. 11-70V. IP 68 och EMC. Mått:
125x107x81 mm.

VISION X BLACKTIPS
Blacktips är ett mycket robust arbetsljus 
framtaget för tuffa applikationer och levererar  
ett oslagbart kraftfullt ljus i förhållande till 
sin storlek. Lampan finns i flera storlekar och 
med olika spridningsvinklar av ljuset. 9-32V. 
IP69K och EMC.

L98 LJUSLIST 
Lättmonterad och prisvärd arbetslampa.
Appliceras i de flesta montage, stående
eller liggande, tack vare trekantsprofilen.
Användningsområden, t ex instegslampa,
motorrums-, skåps- eller interiörbelysning.
12-24V. IP67. ECE R10 (EMC). Mått: 295 x
22,4 x 17,3 mm | 547 x 22,4 x 17,3 mm
| 1051 x 22,4 x 17,3 mm.

L56 ARBETSLJUS
Med senaste LED-tekniken för högpreste- 
randeljus med integrerad drivare. Passar
större fordon. Horisontellt montage.10-30 V. 
ECE R65 klass 1 och IP67.

OSRAM SX500 SLIM  
EXTRALJUSRAMP
En slimmad extraljusramp från välkända Osram
med en höjd på endast 38mm. Går att montera
mellan ribborna i grillen. Allt ljus slungas iväg
på längden och inget ströljus bildas nära bilen.
Lamphuset består av ett aluminiumhus av
hög kvalité. 12-24V. IP 69K och EMC.

L52 ARBETSLJUS
Designad med senaste LED- och drivar-
tekniken vilket gör att den inte blir för
varm även efter timmar av användning.
Minimal strömförbrukning. 10-30V. EMC.

VISION X SOLO POD
En lampa i ett litet format. Den har en effektiv
LED diod med mycket låg strömförbrukning.
Solo Pod är vattentät (IP-68) och vibrations- 
testad och kombinerar därmed små mått
med ett robust utförande. 9-48V. IP68
(klarar 3 meters vattendjup).

VISION X XPR-S HALO  
EXTRALJUSRAMP
Nyutvecklade dioder ger en överlägsen
prestanda där ljuset skjuts iväg längre än vad
som tidigare var möjligt med en led ramp.
Rampen levererar ett ordentligt kraftfullt
ljus och även en stor del ströljus utåt sidorna
för små kurviga vägar. Finns i två bredder.
11-32V. IP-69K/IP-68 och EMC.

L52 LAMPA INTERIÖR
Vår mest populära och tunnaste lampa L52 har
nu utvecklats vidare till en interiörlampa. Den
har en integrerad drivenhet, vilket tar mindre
plats och minskar fordonets totalvikt. Lampan
har anpassad ljusstyrka för interiört ljus, en
lite bredare spridning än L52 arbetsljus. Låg
strömförbrukning. 12V. EMC godkänd.

ARBETSLJUS



Kompletterbara produkter

CS25 STYRSYSTEM
CS25 Styrsystem (utveckling av Min Blå) är ett komplett styrsystem
för att styra den grundläggande varningsutrustningen. Systemet
består av en sirénförstärkare, 100W högtalare, mikrofon (med PA),

Ersätter Mini Blå

manöverpanel och en komplett 6 meter kabelsats. Med hjälp av extra
tillbehör kan man även utöka systemet för att få med mer avancerade
funktioner. 12 och 24 V. Med eller utan PA. EMC.

CS40 STYRSYSTEM RESPONDER
CS40 Responder är ett styrsystem utvecklat för Ambulans och Rädd- 
ningstjänst. Det är designat för att vara användarvänligt och därmed
enkelt och säkert att använda i trafiken. Systemet strömförsörjer och
hanterar utryckningsfunktioner som siren, blåljus, helljusblink samt
en mängd andra fordonsfunktioner t ex laddningsindikering, arbets 

 
ljus, backljus, m m. Samtliga funktioner manövreras via en 5-tums
touchpanel (T5) och man kan komplettera med P1 enknappspanel
nära ratten eller ytterligare en T5-panel vilket ger ökade användar-
möjligheter. 10-30V. ECE R10 (EMC).

STYRSYSTEM & PANELER



CCS STYRSYSTEM
Ett CAN-Busbaserat styrsystem anpassat för styrning av efter- 
monterad utrustning på fordon som t. ex. ljusramper, arbetsstrålkastare,  
fläktar, extraljus, riktat varningsljus, innerbelysning med mera. Med  
CCS-systemen får man snabbare installationer samt reducerar mängden  
kabeldragning och eliminerar behovet av reläer. Finns i olika modeller 
från enklare till större varianter beroende på behov. 10-30V.  
ECE R10 (EMC).

CS10 STYRSYSTEM
Med vårt smidiga enknapps-styrsystem CS10 (fd Micro Blå), får du 
direkt tillgång till de viktigaste funktionerna vid en utryckning, sirén 
och blåljus eller enbart blåljus. CS10 Styrsystem består av, förutom 
vår populära Handyknapp P1, en högtalare FSC 100, kablage och 
med eller utan PA. Till paketet väljs sedan en sirenförstärkare med 
landspecifikt ljud, samt ljus. 12 och 24 V. EMC.

SE05 STYRSYSTEM
När våra färdiga system ej räcker till, är detta ett kraftfullt, CAN-bus- 
baserat styrsystem som styr ljus, ljud och andra önskvärda funktioner i
fordonet. Systemet skräddarsys efter era behov och antal I/O-enheter
sätts samman utifrån önskemål och komplexitet. CAN-bus gräns- 

F.d. Micro Blå

snittet ger en stabil och säkrare kommunikation i fordonet, samt bidrar
till minskad kabeldragning och smidigare installation. Går utmärkt att
använda ihop med någon av våra paneler, exempelvis T5 Touchpanel.
ECE R10 (EMC).

STYRSYSTEM & PANELER



T4 TOUCHPANEL
En egenutvecklad 4-tums touchpanel för specialfordon som tål
alla de tuffa krav som ställs på användning, säkerhet och funktion.
Symbolerna kan bytas efter kundens behov, vilket ger en större
flexibilitet vid byggnation av färre antal fordon. 126x87x19,5 mm.
10-30V. IP65 och ECE R10 (EMC).

CENTER STACK DISPLAY SWITCH
En helt unik produkt som gör det möjligt att manövrera Standby’s
eller extern dator via fordonets originalskärm. CSDS integreras
med fordonets infotainmentsystem vilket ger en ren och säker
förarmiljö. Passar till Volvo. 150x58x32 mm. 10-30V. ECE R10 (EMC) 
for 10-16V.

P4 PANEL
En smidig panel med knappar för de viktigaste funktionerna vid
utryckning. Panelen är designad för att monteras nära användaren
för en säkrare förarmiljö. Knapparnas storlek gör den lättmanövrerad.
Finns i två versioner, fyra knappar (P4) och tre knappar + vred (P4S). 
Mått: 98x33x19 mm. 10-30V. ECE R10 (EMC).

STYRSYSTEM & PANELER



R124 BATTERIREKONDITIONERARE  
Ökar livslängden på fordonsbatterier med 50-100% och bibehåller batteriets kapacitet. Monteras på batteriet och förhindrar sulfateringen
som annars snabbt leder till minskad batterikapacitet. Kan användas på både gamla och nya batterier för att förbättra och underhålla
kapaciteten. 12V och 24V. IP-klassad. ECE R10 (EMC).

MP5 SOLO OCH DUBBEL SIREN
Allt-i-en siren- och högtalarlösning. Effektiv, kraftfull, kompakt och
lätt att installera. 30W-högtalare med Neodymiummagnet. För
brandkår, polis och ambulansapplikationer. Med dag- och nattkontroll.
10-30V. ECE R10 (EMC).

KSR350 HÖGTALARE
KSR350 Högtalare är en modern och robust högtalare med kompakt
design och fin ljudklang som är lätt att placera i fordonet. KSR350
passar till vår nya sirénförstärkare MS350 och vår befintliga S09.
Det krävs två stycken för att klara det svenska ljudkravet. Finns i två
versioner: 4Ω, 12V och 16Ω, 24V. Diameter: 109,25 mm. Höjd: 68 mm. 
Vikt: 850 g. EMC godkänd.

MS350 SIRENFÖRSTÄRKARE
MS350 Sirenförstärkare bygger på den senaste digitala tekniken
vilket gör att den presterar ett mer genomträngande ljud samtidigt
som den är mindre i formatet och drar mindre ström. PA-funktionen
(kräver mikrofon) i MS350 ger ett klarare och tydligare ljud än
tidigare. Uppfyller det svenska nationella godkännandet för sirenljud.
12 och 24V.

SO9 SIRENFÖRSTÄRKARE
En solid och robust förstärkare anpassad för en eller två 100W- 
högtalare. Levereras med ett antal av de vanligaste europeiska ljud
men kan anpassas för att innehålla fler. CAN-Bus eller hårdtrådat.
12 och 24V. EMC-godkänd.

HÖGTALARE & TILLBEHÖR



RAILSFÄSTE W-SERIEN 
Takfäste för bilar med rails (takreling).
Passar tillsammans med W-serien. Säljs i par.

UNIVERSALFÄSTE W-SERIEN 
Universal takfäste framtaget för W-serien.
Säljs i par.

TAKFÄSTE
INTEGRERADE RAILS 
Takfäste i rostfritt stål för W-serien och
Vega. Passar bilmodeller med integrerade
rails. Säljs i par.

W3 FÄSTE
Universal takfäste passar till alla våra ljusramper. För fordon utan rails (takräcke). Säljes i par.

TAKFÄSTE VOLVO
Takfäste till Volvo FE/FL-lastbilar. Passar
tillsammans med W-serien. Säljs i par.

LAMPHUS L52
Specialutvecklat lamphus för att fästa en L52 lampa på insidan av fordonet. Lamphuset
monteras enkelt med en stark medföljande tejp och finns i två storlekar, stor för vindruta och
liten för sido och bakruta.

TAKFÄSTE SCANIA
Takfäste till Scania lastbil med rails. Passar
tillsammans med W-serien. Säljs i par.

Fler takfästen och övriga tillbehör finns. Kontakta oss för mer info, eller besök www.standbygroup.se

TAKFÄSTEN



Fler monteringsfästen och övriga tillbehör finns. Kontakta oss för mer info, eller besök www.standbygroup.se

GRILLFÄSTE L52, VOLVO XC90 
Rostfritt grillfäste för L52 LED lampa till Volvo XC90.

FÄSTE RÖRMONTAGE L52 
Fäste för rörmontage till L52 lampa.

LAMPHUS L88
För utvändigt montage av lampa L88.

MONTERINGSFÄSTE 30° 
Monteringsfaste for 30° montering. Finns
till L52 och L56 2C.

MONTERINGSFÄSTE L54,  
VW T6.1 
Monteringsfaste for L54 lampa till
Volkswagen T6.1.

MONTERINGSFÄSTE L54,
MERCEDES VITO 
Monteringsfaste for L54 lampa till
Mercedes Vito.

MONTERINGSFÄSTE
Monteringsfaste for 90° montering. Finns
till L52 och L56 2C.

MONTERINGSFÄSTE L54
Rostfritt monteringsfäste för L54 lampa.

MONTERINGSFÄSTEN



Standby AB är placerat i Trollhättan med ca 35 anställda och tillhör

Standby Group som består av Standby AB, Standby GmbH,

Standby Mercura SAS, Standby RSG Ltd och Standby Oy Ab.

Standby Group har cirka 170 anställda i Sverige, Tyskland, Frankrike,

Storbritannien och Finland. Därför kan vi erbjuda våra kunder

förstklassig service och support i alla lägen vart de än är i Europa.

Standby AB är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet

ISO9001:2015 och miljöledningssystemet ISO 14001:2015.









Nohabgatan 12C, SE-461 53 Trollhättan, Sweden 
Telefon: +46 520 49 44 40   |   E-post: info@standbygroup.se

www.standbygroup.se
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