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Din hovedleverandør av varsel- og arbeidslys!
Ferno Norden er levende opptatt av arbeids- og varsellys. Vi vet hvor viktig det er at du kan stole på 
dine verktøy og at du får den beste ytelsen. Vi er derfor stolte av å kunne tilby det best på markedet 
innen varslings- og arbeidslys. Siden Ferno Nordens oppstart i 1979 har vi vært leverandør av Whelen 
lys. Det ypperste innen belysning for utryknings- og arbeidskjøretøy. Vi vet at når du vil ha det beste 
innenfor varsel- og arbeidslys, så leverer vi Whelen!

I 2018 begynte Ferno Norden som forhandler av kvalitetsproduktet Redtronic. De er blant verdens 
ledende merker innen varsel- og arbeidslys. Redtronic har eksistert på markedet i over 30 år og har 
levert varslingslys til utrykningskjøretøyer like lenge. Deres produksjonslokaler er i England og alle 
produktene består ECE kravene.

For å se vårt fulle sortement, besøk oss på: www.fernonorden.no
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Justice™

Dette er en av våre virkelige storselgere når det gjelder lysbjelker fra Whelen. Den er en fornuftig  
priset bjelke med mange blinkemønstre og selvfølgelig av topp kvalitet som Whelen er kjent for.

Den finnes i lengdene 112 cm, 127 cm, 143 cm og 152 cm.
Ta kontakt med oss for å spesifisere din lysbøyle med antall moduler. Kan også leveres i blått.

• Inkluderer permanent monteringsfot

• Klare utvendige linser med pakninger som forhindrer fuktighet

• SAE sertifisert

Modell Teknologi Montering LED Moduler Farge Volt Størrelse

LS5022-12 Super-LED Permanent 8 4 hjørner
Linear Super-
LED

Gule
LED/
klare
linser

12 112 cm

LS5022-13 8 127 cm

LS5022-14 8 143 cm

LS5022-21 48 18 127 cm
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Legacy™

Legacy lysbøylen har et moderne design og er av de tynneste LED-lysbøylene som er tilgjengelig på 
markedet. Den kan leveres i forskjelige farger og er ECE godkjent i blå og gul versjon.

Tilgjengelig i lengdene: 110 cm, 123 cm og 136 cm med farget led og klar linse. Kun tilgjengelig i 12V.
Ta kontakt med oss for å spesifisere din lysbøyle med antall moduler. Kan også leveres i blått.

• Inkluderer permanent monteringsfot

• Styring av front, bak og hele bøylen

• Klare utvendige linser med pakninger som forhindrerfuktighet

• Hardlakkerte linser minimerer miljøskader fra sand, sol, salt og kjemikalier fra veien

• SAE sertifisert

Modell Teknologi Montering LED Moduler Farge Volt Størrelse

LS5061-02 Super-LED Permanent 6 4 hjørner + 2 forover 
+ 2 bakover
Linear Super-LED

Gule LED/
klare linser

12 123 cm
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Liberty II™

Dette er markedets mest kraftfulle LED-Lysbøyle med videreutviklet konstruksjon for å redusere vann- 
inntrenging, samt nye og mer intense LED-moduler. Lineær Super-Led og ny linse gjør at lysutbyttet 
er mer intenst enn på tidligere modeller. Permanent montering på stabile føtter, samt muligheter for 
å endre vinkelen på lampen. Produseres i lengder 110 cm, 122 cm, 137 cm og 152 cm. Leveres med 
farget lysdiode og klar linse, samt muligheten til å velge ekstra linser. ECE R65 godkjent i blå og gul 
versjon. Fås som Solo eller DUO.

Ta kontakt med oss for å spesifisere din lysbøyle med antall moduler. Kan også leveres i blått.

• Inkluderer permanent monteringsfot

• Klare utvendige linser med pakninger som forhindrer fuktighet

• Hardlakkerte linser minimerer miljøskader fra sand, sol, salt og kjemikalier fra veien

Modell Teknologi Montering LED Moduler Farge Volt Størrelse WeCan
LS6102-01 Super-LED Permanent 8 4 hjørner

Linear Super-LED
Gule
LED/
klare
linser

12 110 cm Ja

LS6102-02 8 122 cm Ja

LS6102-03 8 137 cm Ja

LS6102-04 8 152 cm Ja
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Vertex™

Whelen® Vertex™ er en liten semi-halvkuleformet LED lampe. Den er perfekt til mange forskjellige 
løsninger, hvor størrelse og intensitet er kritisk.

Vertex™-lampen har innebygget strømforsyning på forsyningsledningen, som gjør den meget lett å 
montere. Lampen varsler tett på 180 grader og er klart en av markedets kraftigste og mest allsidige 
lys. Lampen kan monteres som innbyggingslampe eller som påbyggningslampe. Til lampen leveres 
også en ramme, som kan bestilles dersom man ønsker en påbyggningsløsning. Kan også leveres i 
blått.

• Strømtrekk: 0,75A maks

• Synkronisering av blinkemønster med andre Whelenlamper (Whelen Sync)

Modell Teknologi Montering Farge Volt Størrelse

LS1032-01 LED Permanent Gule LED/
klare linser

12 Lengde: 38 cm
Bredde: 3,6 cm
Høyde: 41 mm
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Whelen® 300LIN6 

300LIN6 er en liten Super-LED® varsellys som upåvirket av det tøffe miljøet, gir deg en lysstandard 
utover det vanlige med stor spredning og høy intensitet. 
• Strømtrekk: 0,75A maks

• Synkronisering av blinkemønster med andre Whelenlamper (Whelen Sync)

• Innebygget styring av blinkemønster (Smart LED)

• Valgfritt blinkemønster (4 faser)

Modell Teknologi Montering Farge Amp Volt Mønster Størrelse

LS1028-01 Super-LED Permanent Gule LED/
klare linser

0,75 12 52 Scan-Lock™
blinke mønster

Lengde: 10,2 cm
Bredde: 3,9 cm
Høyde: 55 mm
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Whelen® L10 Series Høy

Whelen L10 LED gult lys og permanent montering.

Populær lampe for fastmontering. Finnes også med vakuum- og magnetfeste. Den kan også leveres 
som lav, 125 mm, og i blått.

Modell Teknologi Montering Farge Volt Størrelse

LS1011-01 LED Permanent Gul 12 Høyde: 16,3 cm
Diameter: 16,4 cm

LS1011-06 24
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Redtronic® DS FX

Lysbro med LED i dobbel høyde fra Redtronic. Den har siste generasjon LED-teknologi med vidvinklet FX 
optikk med 360 grader synlighet. Linsen er laget av 4 mm UV polykarbonat og 3 m kabel er inkludert.

6 standard blinkemønstre og lavt strømforbruk. IP-graden er 54, den er EMC/R10- og ECE R65 klasse II 
godkjent (dim). Lysbroen produseres i Storbritannia. Den synkroniserer med andre Redtronic produkter.

Modell Teknologi Montering LED Farge Volt Størrelse

RT5000-05 LED Permanent 96 Gule LED/
klare linser

11 - 30 Lengde: 138 cm
Bredde: 32 cm
Høyde: 9 cm
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Redtronic® Bullitt BS2

Rimelig og svært populær lysbjelke!

Denne lette lysbøylen bruker Redtronic’s FX-objektivteknologi, som gir svært god horisontal distribusjon 
av lys.

Innebygd kontroll betyr at lysstyrken er den samme uansett om lysbøylen er matet med 11V eller 30V. 
Ekstremt lavt strømforbruk, som betyr at lysbroen kan kjøre i lengre perioder, selv når kjøretøyet er 
slått av.

Bunnprofilen er injeksjonsstøpt aluminium og motstandsdyktig UVstabiliserte polykarbonatlinser, 
som tåler vårt nordiske klima og svært harde eksterne belastninger. Lav og moderne design for beste 
aerodynamiske egenskaper. Dette sparer drivstoff og reduserer dermed skadelige utslipp i forhold til 
en tradisjonell lysbøyle med høy vindmotstand. Selv resonanslyder som vindstøy minker markant.

Modell Teknologi Montering Farge Volt Størrelse

RT5000-01 LED Permanent Gule LED/
klare linser

11 - 30 Lengde: 121 cm
Bredde: 30 cm
Høyde: 4 cm
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Redtronic® Microbar 

Lysbroen er lyssterk og har siste generasjon LED-teknologi med vidvinklet FX optikk med 360 grader 
synlighet. Den kan synkroniseres med andre Redtronic produkter (gjelder ikke magnetversjonen da 
den leveres med sigarettenner kopling).
• Antall led: 24

• Magnet (hastighetstestet hos DEKRA til 247 km/t)

• Transportbag er inkludert i magnetversjonen

Modell Teknologi Montering LED Moduler Farge Volt Størrelse

RT1010-03 LED Bolt/Perm. 24 4 hjørner
Linear Super-
LED

Gule LED/
klare linser

11 - 30 Lengde: 25,5 cm
Bredde: 17,9 cm
Høyde: 5,5 cmRT1010-04 Magnet
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Trafikkdirigering/Varsellys

Redtronics briljante interne trafikkdirigering/varsellysbro er nå fullstendig forseglet fra elementene, 
og den er godkjent for eksterne trafikkdirigeringsfunksjoner.

IP69K, EMC R10 og ECE R65 Class II.

Modell Teknologi Montering Farge Volt Størrelse

RT4000-01 LED Permanent Gule LED/
klare linser

11 - 30 Lengde: 1093 mm
Bredde: 65 mm
Høyde: 36 mm
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Redtronic® Bullitt BX 61

Kraftig lampe for større biler. Lampen er lyssterk og har siste generasjon LED-teknologi med   
vidvinklet optikk laget av UVbeskyttende polykarbon.

Den kan synkroniseres med andre Redtronic produkter og har 10 blinkemønster. Lampene kan   
blinke samtidig eller med fast intervall, IP-graden er 67, den er EMC/R10- og ECE R65 klasse II   
godkjent (dim).

Lampen produseres i Storbritannia.

Modell Teknologi Montering LED Farge Volt Størrelse

RT1000-02 LED Permanent 6 Gule LED/
klare linser

11 - 30 Lengde: 159 mm
Bredde: 37 mm
Høyde: 22 mm
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Redtronic® Bullitt BX 31

Redtronic Bullit BX 31 er en kraftig varslingslampe, med 3-LED lyskilder av den nyeste generasjonen 
og med en UV beskyttet polykarbonat linse. Lampen er ideell for montering i front eller på siden av 
kjøretøyet når ekstra varslingslys er påkrevet.

Modell Teknologi Montering Farge Volt Størrelse

RT1000-01 LED Permanent Gule LED/
klare linser

11 - 30 Lengde: 94 mm
Bredde: 37 mm
Høyde: 22 mm
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Redtronic® Gecko6

Svært populær og kompakt lampe som passer de fleste biler. Den kan monteres både horisontalt og  
vertikalt. Den er lyssterk og har siste generasjon LED-teknologi med vidvinklet optikk laget av UV-  
beskyttende polykarbon. Den egner seg svært godt til montering i grill. Den kan synkroniseres med  
andre Redtronic produkter og har 6 varianter blinkemønster. Lampene kan blinke samtidig eller med fast  
intervall, IP-graden er 69K, den er EMC/R10- og ECE R65 klasse II godkjent (dim). 

Lampen produseres i Storbritannia.

Modell Teknologi Montering Farge Volt Størrelse Retning

RT1000-04 LED Permanent Gule LED/
klare linser

11 - 30 Lengde: 122,71 mm
Bredde: 24,03 mm
Høyde: 17,65 mm

Horisontal

RT1000-04V Vertikal
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Redtronic® HAW
Liten lampe for diskret installasjon og innbygging. Lampen er lyssterkt 
og har siste generasjon LED-teknologi med vid vinklet optikk (120o) 
laget av UV beskyttende polykarbon.

Den kan synkroniseres med andre Redtronic produkter, og har 6 vari-
anter blinkemønster. IP-graden er 67K, den er EMC/R10- og ECE R65. 
Lampen produseres i Storbritannia.

Modell Teknologi Montering Farge Volt Mønster Størrelse

RT1000-08 LED Permanent Gule LED/
klare linser

11 - 30 6 blinke
mønster

Høyde: 27,5 mm

Haztec Infoskilt, m/ kontrollenhet
Skiltet leveres med monteringsbeslag og er værbestandig. Kontroll- 
enheten kan justere lysstyrken etter forholdene.

Enkel Windows-basert programvare er tilgjengelig (eget varenr.) for å 
opprette egendefinerte meldinger. Et utvalg av innebygde alternativer 
gjør det mulig å bla, blinke og gli over skjermen. I tillegg til standard 
tegn kan brukerne opprette og bruke egendefinerte bitmapsymboler. 
Hver enkelt karakter/symbol kan være opptil 110 mm høyt. Brukeren 
kan bla igjennom opp til 99 meldinger (må registreres av bruker) og 
enkelt velge med et trykk på en knapp.

Modell Teknologi Montering LED Volt Størrelse

HT5940699A LED Permanent 20W 12V Bredde: 573 mm
Høyde: 140 mm
Dybde: 42 mm

HT5940399 Software
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Arbeidslys 9-32V 3071Lm 16led

Arbeidslys 9V - 32V, 9led

48 Watt LED arbeidsbelysning som er ECE R10 sertifisert og som leverer 
3071 operative lumen, dvs. et meget godt arbeidslys.

Modellen har vannavstøtende flatebehandling og brennpulverlakkering 
i industriell kvalitet! Meget populær modell pga. kvalitet og pris!

En særdeles prisgunstig, profesjonell arbeidslampe med 9 led x 5w, 
som gir 5400 lumen. Aluminiumchassis.

Lys: Spot/Wide.

Modell Teknologi Montering Farge LED Volt Størrelse

TK1001 LED Permanent Sort hus
Hvit LED/
klare linser

16 x 4W 9 - 32V Lengde: 110 mm
Høyde: 110 mm
Dybde: 72 mm

Modell Teknologi Montering Farge LED Volt Størrelse

TK1002 LED Permanent Sort hus
Hvit LED/
klare linser

LED 9 x 5W 9 - 32V Bredde: 138 mm
Høyde: 170 mm
Dybde: 74 mm
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Arbeidslys 12-24V 2500Lm 13led

Arbeidslys Reflektor LED

Et meget kraftig og rimelig LED-arbeidslys med 13 høykvalitets 3 Watt 
Epistargenerasjon 2 dioder!

Profesjonell og industriell kvalitet med fullt støpt aluminiumschassis til 
gunstig pris!

En meget lavt energibehandlingslampe i høy kvalitet som gir god lys-
mengde med 2500 lumen.

ECE R10.

Enkelt arbeidslys med aluminiumchassis. Driftstid er 50 000 timer og 
har 890Lm. Strømforbruk er 20W. Lystemperatur (K): 6500K.  
Støtsikker.

Modell Teknologi Montering Farge LED Volt Størrelse

TK1003 LED Permanent Sort hus
Hvit LED/
klare linser

13 x 3W 12 - 24V Bredde: 114 mm
Høyde: 138 mm
Dybde: 70 mm

Modell Teknologi Montering Farge LED Volt Størrelse

TK1004 LED Permanent Sort hus
Hvit LED/
klare linser

20W 12 - 24V Diameter: 175 mm
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Ferno Førstehjelpsveske M2

Vår meget populære førstehjelpsveske M2. Det følger med skinne med hurtiglås for montering på vegg i 
kjøretøy eller på arbeidsplassen. Vesken har skulder/midjebelte for praktisk bruk ute i feltet. Når du åpner 
vesken får du god oversikt over utstyret. Vesken har et innhold som dekker enhver førstehjelpssituasjon.
• Nitrile hansker (4 par)

• Lommemaske

• Responder Gauze (2 stk)

• SWAT Tourniquet

• Markeringspenn

• Kompresjonsbandasje 10 cm x 7 cm

• Selvfestende elastisk bandasje

• Universalsaks 18 cm

• Steril kompress/sårdyne 10 cm x 10 cm

• Plaster, rull 1 meter

• Vanntett plaster (1 pakke)

• Sinktape 2,5 cm x 5 m

• Sårrens (10 stk)

• NaCl 30 ml (2 stk)

• Bandana Ferno

• Redningsduk gull/sølv 150 cm x 210 cm

• Burnaid dressing 10 cm x 10 cm

Om noen av artiklene som inngår i pakken ikke finnes på 
lager, sender vi i noen tilfeller en likeverdig erstatningsvare.

Ferdig pakket fra Ferno. 
Art nr: VT30611PA
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Ferno Førstehjelpsveske M3

Den perfekte veske til arbeidsbilen, for bedrifter eller idrettslag hvor behovet er litt større og med plass 
til det aller meste. Denne vesken etterspørres også av profesjonelle brukere som forbindingsveske eller 
bæreveske.

Den kan henges på veggen, bæres i håndtak eller med skulderrem. Fronten brettes smidig ut etter at 
spennene er knept opp. Kompakt, men allikevel en romslig veske med mye innhold!
• Nitrile hansker (4 par)

• Lommemaske

• Responder Gauze (2 stk.)

• SWAT Tourniquet

• Markeringspenn 

• Kompresjonsbandasje 10 cm x 7 cm

• Selvfestende elastisk bandagsje

• Universalsaks 18 cm

• Absorbent wound pad 10x10 sterile 

• Plaster fabric, roll 1 meter

• Vanntett plaster (2 pakker)

• Sinktape 2,5 cm x 5 m

• Wound cleaning (10 stk)

• NaCl 30 ml (2 stk.)

• Bandana Ferno

• Redningspledd gull/sølv 150 cm x 210 cm 

• Burnaid dressing 10 cm x 10 cm  

• Forceps

• Hånddesinfisering 150 ml

• Ispose

• FIXO dressing 10 cm x 1 m

• FIXO dressing 20 cm x 60 cm

• FIXO dressing 6 cm x 1 m

• Wound aid dressing

• Suture tape 3 mm x 75 mm

• Sportsteip 3,75 cm x 10 m

Om noen av artiklene som inngår i pakken ikke finnes på 
lager, sender vi i noen tilfeller en likeverdig erstatningsvare.

Ferdig pakket fra Ferno. 
Art nr: VT30613PA
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Ferno Førstehjelpsveske VT200

Denne førstehjelpsvesken er vår mest avanserte. Vesken har et gjennomarbeidet innhold som hjelper 
deg med å løse både enkle og litt vanskeligere nødssituasjoner. Selve vesken har ulike rom som gir en 
god oversikt av alt materiell og hjelpeutstyr. Dette gjør den enkel og effektiv å jobb med.
• Nitrile Engangshansker usteril, pk/10

• Lommemaske 

• Responder Gauze 2 stk

• SWAT Tourniquet

• Markeringspenn

• Elastisk kompresjonsbind 10 cm x 7 cm

• Selvfestende elastisk bandasje

• Universalsaks 18 cm

• Steril kompress/sårdyne 10 cm x 10 cm 1 pk (5stk)

• Plaster i eske, rull 1 meter

• Vanntett plaster (2 pakker)

• Sinktape 2,5 cm x 5 m

• Sårvask/håndvask tørk med NaCl (10 stk i pk.)

• NaCl 30 ml

• Buff/Banadana

• Redningsduk gull/sølv 150 cm x 210 cm (2 stk.)

• Burnaid dressing 10 cm x 10 cm (2 stk.)

• Burnaid dressing 20 cm x 20 cm (2 stk.)

• Pinsett metall spiss

• Hånddesinfisering 150 ml

• Ispose

• FIXO dressing 10 cm x 1 m

• FIXO dressing 20 cm x 60 cm

• FIXO dressing 6 cm x 1 m

• Enkeltmannspakke / trykkbandasje 20 cm x 20 cm

• Suturtape 3 mm x 75 mm

• Trekanttørkle

• Øyedusj, Lommeflaske

• Kirurgisk tape 2,5 cm m/dispenser

• Sportstape 

• Ferno Flex Splint Rød/Grå

Om noen av artiklene som inngår i pakken ikke finnes på 
lager, sender vi i noen tilfeller en likeverdig erstatningsvare.

Ferdig pakket fra Ferno. 
Art nr: VT200PA
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Redningshammer med kniv

EF510 Eflare Gul Dobbel styrke

Den klassiske redningshammeren med vindusknuser hammer og   
beltekniv for raskt å kunne løses fra beltet og nødlys i bunnen.   
Nødbelysning aktiveres når kniven tas ut av holderen, leveres med  
holder og skruer, men ingen batterier til nødlys. 

Fleksibelt feste med både skruer, dobbeltheftende tape og mattfeste.

Flouriserende rød farge for god synlighet.

Eflare lampen sørger for en hurtig og enkel måte å øke sikkerheten på 
ved å skape en svært synlig sikkerhetssone rundt ditt arbeidsområde. 
Eflare lampen har et intenst lys som kan sees fra over 1 kilometer.  
Opptil 80 timer med full effekt. Indikator for lav batterispenning. Solid 
ABS plast materiale.

Art nr: SWRB6500002

Lengde: 20,5 cm
Bredde: 8,4 cm
Dybde:  3 cm
Høyde:  8,4 cm
Vekt (gram): 183 g

Art nr: LWEF510A

Høyde:  20 cm
Vekt (gram): 450 g
Farge:  Gul



For spørsmål, kontakt oss

Ordrekontor:
fno@fernonorden.com

33 03 45 00

www.fernonorden.no




