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Milleteknik AB och ACS Nordic AB har
tecknat samarbetsavtal
Tillsammans gör vi norden säkrare!
”Milleteknik AB och ACS Nordic AB har tecknat ett samarbetsavtal för
distribution av EN54-4 godkända strömförsörjningar i Sverige och Norge.
Genom avtalet gör vi norden säkrare med strömförsörjningar som är
certifierade för brandlarm, externa larmdon och talat utrymning.
Milleteknik är marknadsledande på certifierade strömförsörjningar och vi är
mycket glada att kunna erbjuda ACS Nordic AB och dess kunder i Sverige och
Norge våra EN54-4 godkända produkter. Vi på Milleteknik har under 25 år
erbjudit robusta, svenskutvecklade produkter och vi är övertygade om att
tillsammans med ACS Nordic AB tar vi ytterligare ett kliv för ett säkrare
norden.”
Linus Oscarsson, Försäljningschef på Milleteknik AB
”Vi på ACS Nordic AB är väldigt glada att ingå ett samarbete med Milleteknik
AB och att få möjligheten att distribuera EN54-4 godkända
strömförsörjningar i Sverige och Norge. Vi är övertygade om att detta kommer
generera ett mervärde för våra kunder då vi på ACS Nordic kan bistå med
teknisk support samt göra den kompletta dimensioneringen av
strömförsörjningsbehovet till en anläggning där det ingår optiska och
akustiska larmdon. Genom detta samarbete med Milleteknik AB kan vi redan i
projekteringsstadiet säkerställa att samtliga krav uppfylls samt räkna fram
den mest kostnadseffektiva lösningen för varje specifik applikation gällande
antal larmdon och garantera att strömförsörjningen är rätt dimensionerad.”
Mikael Törnberg, VD/CEO på ACS Nordic AB

Milleteknik har sedan 1993 levererat säker energi med innovativ reservkraft.
Vi är en svensk utvecklare och tillverkare av batteribackuper för skydds- &
säkerhetsbranschen, industrin och andra aktörer som kräver högsta
energitillgänglighet i sina säkerhetssystem. Vi garanterar reservkraften i
viktiga samhällsfunktioner såsom brandlarm, passersystem och
utrymningslarm.
Våra medarbetare är engagerade och vi ser vår goda stämning som ett kvitto
på god arbetsmiljö, bra medarbetarinflytande och en konstruktiv atmosfär. Ett
gott arbetsklimat borgar för en god produktkvalitet. Vi håller på att certifiera
oss för ISO 9001 och ISO 14001.
Milleteknik växer och genom stadig tillväxt, god utveckling ser vi fram emot
de kreativa utmaningar vi står inför. Vi är marknadsledande i norden och vi är
stolta över vårt fokus på forskning och utveckling, vilket gynnar både våra
kunder och samhället.
Forskning, utveckling och produktion sker i Partille, strax utanför Göteborg.
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