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Vi jobbar ständigt på att bli bättre!
Malux Sweden AB bedriver ett aktivt kvalitets- och miljöarbete med förankring i hela organisationen. 
Arbetet går ut på kontinuerlig utbildning av personalen i kvalitets- och miljöfrågor samt en ingående 
kontroll av alla våra leverantörers status i dessa frågor. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008.

Maluxkoncernen grundades 1972 och har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik. Produktprogrammet 
består av säkerhetsprodukter inom belysning, el och kommunikation. Vi har  verksamhet i Sverige, 
Finland, Estland, Lettland och Litauen. Vårt sortiment varierar något beroende på marknad. 

Våra kunder finns i huvudsak inom kemi-, läkemedels- och processindustri, fordonstillverkning, 
byggindustri, installationsbranschen och offentliga sektorn. Vi samarbetar även med de större 
grossisterna.

Koncernens motto är ”I säkra händer med Malux”.

Malux har över 40 års erfarenhet i branschen!

Teknik & Miljö
Malux Sweden AB arbetar för användande av 
energibesparande teknik och för införande av 
hållbara lösningar som LED, sensorstyrning, 
WESS energisparsystem, rörelsevakter och 
ljusrelän. Vi hjälper också till med ljusberäk-
ning, energisparkalkyler och projektering av 
anläggningar. Vi är ISO 9001:2008 certifierade 
och arbetar enligt ISO 14001. 

Malux Sweden AB är registrerad producent  
i Byggvarubedömningen.

Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.
För adresser till våra försäljningskontor:  www.malux.se.



Synglasbelysning för kärl och tankar!

LED- och lysrörsbelysning för hög eller låg omgivningstemperatur 
samt våta och dammiga utrymmen.

Linear

High Bay

E182

Synglasarmaturer

Synglas

 LED.

 Låga underhållskostnader.

 Energibesparing.

 Upp till 10 års garanti.

 Lång livslängd.

 -40°C...+100°C.

 Kort payoff-tid.

 Stöt- och vibrationstålig.

 Hög IP-klass.

 Med LED eller halogen.

 Rostfritt utförande.

 För steril miljö.

 Även för Ex-miljö.

 För olika temperaturer och tryck.

 Med flänsar och packningar i olika materiel.

USL06

DIN 28120

Industribelysning

Belysning för tuff miljö!

Area Light

0°C 0°C
-40°C +100°C

Upp till 10 års

garanti!

Vi gör ljusberäkningar, räkna hem investeringen! 
Ring Malux tel. 0660 - 29 29 00, info@malux.se
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Ex-belysning

Belysning för tuff miljö!

 Låga underhållskostnader.

 Energibesparing.

 Upp till 10 års garanti.

 Lång livslängd.

 -40°C...+60°C.

 Kort payoff-tid.

 Stöt- och vibrationstålig.

 Hög IP-klass.

LED- och lysrörsbelysning för hög eller låg omgivningstemperatur
samt våta och dammiga utrymmen.

Upp till 10 års

garanti!

0°C 0°C
-40°C +60°C

Linear

LPL04 LED

eLLK/M92 LED

eLLK

High Bay

Area Light

Industribelysning.

Vi gör ljusberäkningar, räkna hem investeringen! 
Ring Malux tel. 0660 - 29 29 00, info@malux.se
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LED- och lysrörsbelysning för hög eller låg omgivningstemperatur
samt våta och dammiga utrymmen.

Belysning för t.ex. hallar, kallager och ridhus.Industribelysning.

Industribelysning. Belysning för lagerlokaler.

www.malux.se 3



Armaturer för livsmedelsindustrier!

Belysning för livsmedelsproduktion
Hygienkrav
Inom livsmedelsproduktion ställs höga krav på hygien. Där ställs 
även krav på att belysningsarmaturer är slagtåliga, korrosionsfria 
och lätta att rengöra.

Typ 161/162 LM belysningsarmaturer för livsmedelsproduktion

 Korrossionsbeständig, IP65.

 Slagtålig/splitterfri.

 Dimbart flimmerfritt ljus.

 Testad och godkänd enligt IFS (International Food standard).

www.malux.se

Belysning i djurstallar

Brandrisk
Inom jordbruket hanteras och förvaras stora mängder av brännbart 
material som t.ex. hö, halm, spannmål, foder och gödsel. Dessa  
ökar speciellt risken för brand i torkar, magasin och lador. 

Ammoniak-exponering
Ammoniakgaser från djurens avföring gör luften i djurstallar aggres-
siv. Oskyddade metalldelar, känsliga material och kretskort kan kor-
rodera. 

Typ 163/164 LW belysningsarmaturer för djurstallar

 Ammoniak-resistent/korrosionsbeständig, IP65.

 Brandskyddad med begränsad yttemperatur.

 Slagtålig och med korrosionskyddat HF-don.

 Dimbart flimmerfritt ljus enligt krav som gäller för djurhållning.

Typ 163/164 LW

High Bay

Vi gör ljusberäkningar, räkna hem investeringen! 
Ring Malux tel. 0660 - 29 29 00, info@malux.se
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Signalutrustning

Ljud- och ljussignaler för tuffa miljöer!

Ljudsignaler

Ljud- och ljuskombinationer

Ljussignaler

Hinderljus

Trafikljus

 Signalhorn.

 Sirener.

 Ringklockor.

 Kombinationer av ljud- och ljussignaler.  

 Varianter finns med inbyggt telefonrelä. 

 Signallampor.

 Blixtljus.

 Multisignalljus LED.

 För markering av höga byggnader och master.

 Flygvarningsljus LED, enligt ICAO/14.

 Slag- och vibrationståliga.

 Lång livslängd, även redundant utförande.

 LED.

 Med två eller tre signalljus.

 Grön, gul och röd.

 IP54.

Tåliga ljud- och ljussignaler för inom- och utomhusmiljö. Intelli-
genta ljudsignaler med upp till 32 olika ljud. Omställbara multi-
signalljus med olika färger och ljuskaraktärer.

AX03

HPO

BLE15

TWIN

Alpha

SAM

www.malux.se 5



Atlantic D

Nödbelysning för utrymning

Euro X LED

allt
i ett!

Guide LED

Ett av Malux specialistområden är nödbelysning och där framförallt avancerade nödbelys-
ningssystem med individuell armaturövervakning. Emporia i Malmö är ett av nordens största 
shoppingcenter med ca 200 butiker fördelat på 93 000 kvm. Till Emporia valde fastighets-
bolaget Sten & Ström ett centralmatat ZB-S nödbelysningssystem från Malux. 

Nödbelysningsarmaturerna som användes till Emporia är i huvudsak plockade från Malux 
energieffektiva armaturserie Guide LED. 

Tekniska funktioner, hög kvalitet, låga driftskostnader och tilltalande design har tillsammans 
med en noggrann projektering, planering och gott samarbete resulterat i ett modernt och 
kostnadseffektivt nödbelysningssystem på Emporia.

Robust nödbelysning, IP65 med LED

Euro X LED – Allt i ett!

Går att använda som hänvisnings- och nödljus.

Hänvisningsarmatur med självtest.

 Läsavstånd 24 meter.

 Aluminiumstomme och kraftig polykarbonatkupa.

 Ersätt din 8W armatur till LED.

 Både centralmatad och med batteri.

 2 x 1,5 W, brinntid 50 000h.

 Läsavstånd 20 meter, tak- och väggmontage.

 3h batteridrift via miljövänligt lithium-ion batteri.

 IP54.

 5 x LED.

 Armaturen levereras med piktogramset innehållande:  
    Pil ner/höger/vänster.

Emporia valde Malux!

Atlantic R

Style

Kom ihåg att testa er nödbelysning! Regelverket ställer krav på 
regelbundna tester och översyn av nödljuset.

Kom ihåg att testa er 
nödbelysning minst en 

gång per år!
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Vandalsäker belysning

Armaturer med slagtålighet på 20J–120J

Slagtålighet – Vad innebär slagtålighetssymbolerna?

Vi har ett brett sortiment av både slagtåliga och
vandalsäkra armaturer. 

 Hög IP-klass, IP55 – IP65.

 LED, metallhalogen eller kompaktlysrör. 

 Sensor och korridorfunktion.

 Driftstemperatur -20°C till +70°C.

Armaturer med hög IP-klass!
Stort sortiment av armaturer för att effektbelysa vatten, träd eller 
fasader. Tack vare den höga IP-klassningen och materialvalet 
lämpar sig många av dessa armaturer även för tuffa industrimiljöer. 

 Hög IP-klass, IP67– IP68.

 Temperaturbeständig silikonpackning.

 Härdat säkerhetsglas.

 Tillverkade i syrafast rostfritt stål, V4A.

 DMX-styrning.

Symboler Joul Vikt kg Höjd och träffyta Standard

20 5

0,4 m / 1cm2 EN 5010250 10

80 20
IK

10+ 80J

IK
10+ 50J

20J
IK

10

Symboler Joul Vikt kg Höjd och träffyta Standard

120 30

0,4 m / 1cm2 EN 50102       160 40

200 50

IK
10+ 120J

IK
10+ 160J

200J

Tabellerna anger vilka förutsättningar som gäller för IK-klassificering presenterade enligt symbolerna. 
Våra armaturer finns från 20–120J slagtålighet, och för att göra en praktisk översättning kan man 
enkelt säga:

20J = Förhöjd slagtålighet, klarar mindre slag och stötar.
50J = Hög slagtålighet, klarar slag och sparkar samt skott från fotbollar, innebandybollar mm.
80J = Mycket hög slagtålighet, klarar slag och sparkar med tillhyggen som träpinnar, hockeyklubbor etc.
120J = Extremt hög slagtålighet, klarar kraftiga slag med hammare, stenkastning etc. 

Dessa jämförelser är ej att betrakta som definitiva utan endast ett mått på verkliga jämförelser.

Titan C95

4.0362

Rondo

0°C 0°C
-20°C +70°C

120
Joule

Vi gör ljusberäkningar, räkna hem investeringen! 

IK
10+
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Effektbelysning. Vägledande belysning.

Vägledande belysning

Mark- och rondellbelysning

Effektbelysning

Kan monteras i t.ex. rondeller, tunnlar och på parkeringar.

Kompakt och robust LED-list i väderbeständigt utförande.

 16 SMD-LED.

 Ljusspridning 270°.

 Ljusvinkel 15°.

 IP68.

 Tål belastning av fordon.

 LED-list, varmvit, 2 700 K.

 Ljusvinkel 120°, RA-värde > 85.

 Skyddsklass: IP67. UV-och väderbeständig.

 Dimbar med hjälp av styrenhet.
AmbitLED

CircLED

ToppLED
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Brandsäkra kablar och dosor 

Firecel SR114 och SR118 – Brandsäker kabel 

Brandsäkra kopplingsdosor

Tunna och smidiga kablar som är mycket lättarbetade.

Branddosor tillverkade av halogenfri glasfiberamerad 
polykarbonat.

 Uppfyller brandklass: F2, F3 och F4 (SS4241475).

 Uppfyller Boverkets byggregler: BBR 94, E 30 och E 60.

 Halogenfri.

 SR114 skärmad, SR118 oskärmad.

 IP54/65.

 Dosa duroplast/plint keramisk.

 Brandtestad enligt UL 94 VO.

 Sex modeller för 0,5 till 16 mm2.

Uppfyller kraven för brandklass E30/E60/E90 enligt 
DIN 4102 del 12.

Firecel

Brandsäkra 
kopplingsdosor

Energibesparingssystem för belysning

Enkel installation
EKO och WESS installeras enkelt i anslutning till belysningscentralen i nya eller befintliga anläggningar. Detta ger låga investerings-
kostnader. Installationen medför ingen åverkan på anläggningen och energibesparingssystemen kan enkelt uppgraderas eller flyt-
tas vid t.ex. ombyggnationer av nätet. 
Lång livslängd
Energibesparingssystemens livslängd beräknas vara minst lika lång som för belysningsanläggningen, alltså ca 20–25 år, jämfört 
med en elektronikstyrd anläggning som har en betydligt kortare livslängd.

Belysnings-
central EKO/WESS

Energibesparing upp till 40%

Vi gör kostnadsfriaenergibesparingskalkyler!
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Viktigt om utfasningen av äldre ljuskällor!
Kvicksilverlampornas ljusutbyte är inte särskilt bra och de uppfyller inte kraven på energieffektivitet  
i EU:s ekodesigndirektiv. Därför kommer dessa ljuskällor fasas ut efter år 2015. Förutom direktivet 
påverkas dagens belysningsanläggningar även av miljödebatten och industrins ökande krav på energi-
besparningar.

Källa: EU:s Ekodesigndirektiv

Senast 2015
Utfasning av kvicksilverljuskällor (HQL). Utfasning av Plug-in/retrofit högtrycksnatriumlampor.  
(= direkta ersättingar av högtrycksnatriumlampor). 

Senast 2017
Utfasning av metallhalogenlampor med undermålig prestanda (berör endast E27/E40/PGZ12).

Belysning för industrier 
och offentliga miljöer 

Stockholms Stad ersatte kvicksilverljuskällor!
Gångtunnlarna i södra Stockholm var tidigare försedda med 80W kvicksilverlampor. De har ersatts 
med 18W lysrör i slagtåliga lysrörsarmaturer från Malux. Det resulterade i en energibesparing på 
90 %, också för att varannan armatur kunde plockas bort och bara ena sidan av tunneln behövde ljus. 
// Stockholm Stad i samarbete med EON-ES och Malux.


