
Undervattens-, mark- 
och parkbelysning

I säkra händer
med Malux

Ka
ig

an
 S

un
db

yb
er

g,
 n

ov
em

be
r 2

01
2



KUNDERNA ÄR 
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Malux bolagsgrupp växer snabbt och består av en duktig 

personalstab med brett kunnande inom våra affärsområden: 

Belysning, Industri/Ex, Kommunikation och Säkerhet. Kompetens 

ger utveckling och framgång, vilket idag är en avgörande faktor om 

ett företag ska lyckas eller inte. Trivselfaktorn är viktig för tillväxt, 

och vi vill att våra kunder ska trivas med Malux.

Ett viktigt mål för oss på Malux är att förvalta det starka namn och goda rykte 

som vi har på marknaden. Våra produkter ger säkerhet för människor och an-

läggningar och borgar för att vi ska kunna stå för vårt motto;  I säkra händer 

med Malux.

För att kunna hålla en konstant hög kunskapsnivå krävs kompetens, framför 

allt inom det tekniska verksamhetsområdet. Det är också en fråga om att  

arbeta flexibelt och prestigelöst, att kunna förkasta bra idéer för att hitta den 

bästa. En tes som vi ofta använder för att förvissa oss om att en teoretisk lös- 

ning fungerar i praktiken är att göra ”ett praktiskt prov”. Vi lägger ned extra tid 

och energi på att tillsammans med våra kunder analysera behoven för att hitta 

den mest optimala lösningen. Detta innebär att du som kund aldrig kommer att 

vara en i mängden utan istället blir en viktig ”medarbetare”.

”Vår kunskap och vilja ska ge kunden rätt produkt i rätt tid på det sätt som

kunden förväntar sig av ett specialistföretag”, det är Malux kvalitetsmål.

Vi arbetar enligt ISO när det gäller kvalitet. Så länge vi utvecklar oss, söker nya 

kundanpassade lösningar och är lyhörda för marknadens krav, kommer vi att 

vara en leverantör att lita på. 

Det är ett löfte.

Jörgen Schulze
Ägare Maluxgruppen



Belysning

Nödbelysning

Affärsområdet Belysning innefattar produkter inom nödbelysning, vandalbelys-
ning, fontänbelysning, poolbelysning, undervattensbelysning, energisparsystem, 
porttelefoni, passagesystem, värmedetektorkabel och brandsäker kabel.

Nödbelysningssystem är livsavgörande när olyckan 
är framme. Vårt breda sortiment av intelligenta 
nödbelysningscentraler, nödljusarmaturer och de-
signade hänvisningsarmaturer hjälper våra kunder 
att hitta rätt lösning till alla slags fastigheter. Malux 
är medlem i FSN (Föreningen Säkerhet genom 
Nödbelysning).
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Vandalbelysning Spara underhållskostnader med vandalsäkra arma-
turer som är slagtåliga, IK10 till IK10+, upp till 120J. 
Armaturerna kan fås med sensorstyrning och LED. 
Behovet av slagtålig belysning finns i många miljöer.

Undervattens-
belysning

Undvik olyckor genom att ha rätt ljus i simhallar och 
hamnbassänger eller lys upp fontäner och försköna 
miljön. Vi säljer kvalitetsarmaturer i syrafast stål 
med silikonpackningar och silikonkablar vilket ga-
ranterar god funktion. Malux belysningar finns  
i många bassänger och fontäner i Norden.

Markbelysning Vi säljer markarmaturer som håller! Vår markbelys-
ning lyser upp många parker och offentliga platser.
Våra kvalitetsarmaturer i syrafast stål med silikon-
packningar och silikonkablar garanterar lång livs-
längd och låga underhållskostnader. 



Brandsäker kabel,
värmedetektor-
kabel och dosor

Pålitlig belysning för tryggare miljöer. 
Malux vandalbelysningar ger en säkrare 
och kostnadseffektivare belysning.

Belysning

Energibesparings-
system

EKO/WESS – Sänk era energikostnader med vårt 
energisparsystem som dimrar stora och små belys-
ningsanläggningar i alla miljöer. Återbetalningstiden 
är kort och energibesparingen är 20–40 procent, 
vilket även sparar underhållskostnader. 

Porttelefoni 
Passagekontroll

Vi har passagesystem och portregister för alla miljöer. 
När det gäller funktion, kvalitet och användarvänlighet 
är vi i toppklass. Tänk på Malux när det gäller fastig-
hetssäkerhet för industri, portar, entréer och trapphus. 

Vi säljer Firecel – brandsäker kabel för installation 
av nödbelysningssystem, brandlarm och ljudsystem 
såsom utrymningslarm. Kabeln är lättskalad och lätt-
hanterlig. HDC-kabeln är en branddetektor som kän-
ner av omgivningens temperatur och kan larma på ett 
tidigt stadium. Vi har även brandsäkra dosor.
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Installationsmateriel

Belysning   

Ex-godkända kopplings- och tryckknappslådor,  
kopplingsdosor i polyamid, förskruvningar, plintar, 
säkerhetsbrytare, motorstarters, mångpoliga brytare 
och kopplingslådor i plast, rostfritt eller metall.

Inom området explosionsskyddad belysning har vi  
diodarmaturer, nödbelysning, lysrörsarmaturer,  
stolparmaturer, strålkastare, inspektionslampor, 
handlampor och handstrålkastare. 

Många av produkterna finns både i explosions- 
skyddat utförande och industriutförande. 

Affärsområdet Industri/Ex innefattar produkter inom explosionsfarlig 
miljö och industrimiljö i allmänhet. Vi är specialister inom området och 
arbetar med teknisk anpassning inom Ex.

industri/ex



En typisk miljö för explosionsskyddat 
elmateriel från Malux.

Tryckknappar, signallampor och plintar byggs enligt 
kundens önskemål in i en Ex-godkänd kapsling. 
Även annat materiel, t.ex. displayer och olika typer 
av styrningar kan monteras i kapslingen för att göra 
funktionen komplett. Vår teknikavdelning anpassar 
explosionsskyddad utrustning enligt våra kunders 
önskemål. 

Kundanpassning

Mät- och reglersystem 
Data och nätverk

Vi säljer explosionsskyddade terminaler, pekskär-
mar, doseringsutrustning, handdatorer, tangent-
bord, multimetrar, temperaturinstrument, kalibra-
torer och rörtjockleksmätare. 

Det är ett axplock av de mätinstrument för explo-
sionsfarliga områden som ingår i vårt sortiment av 
produkter som är Ex-godkända.

industri/ex
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Ställdonsutrustning Explosionsskyddade linjära, vrid- och ventilställdon 
för värme och ventilation eller hållmagneter i flera 
utföranden. Vi är specialister på explosions- 
skyddad utrustning och tar fram lösningar till off-
shore-applikationer.

Signalutrustning Industrisäkerhet bygger på bra larmsystem. Vi säljer 
sirener, signalhorn, blixtlampor och roterande var-
ningsljus anpassade för industri och explosions-
farliga miljöer.

Jordningsutrustning Jorda alltid först! Urladdning av statisk elektricitet är 
extremt farligt. Vi kan hjälpa er att sänka era risker 
med jordningsklämmor och kablar för olika använd-
ningsområden samt kompletta system med övervak-
ning. Klämmor och system finns även för explosions-
farliga miljöer.

Telefoni

industri/ex

Ex-godkända explosionsskyddade mobiltelefoner, 
larmtelefoner och fastmonterade telefoner. Från 
IP64 till IP67-klassade telefoner med GPS, man-
downfunktion och andra typer av larmfunktioner.  
Vi har även explosionsskyddade DECT-telefoner för  
zonerna 1, 2, 21 och 22.

Ex-ResistTel – fastmonterad telefon för gruvmiljö, 
hissar och tunnlar (IP66) i standardutförande eller 
för explosionsklassade områden. Telefonen finns i 
både plast- och metallutförande och går att få med 
eller utan display. 



Pulsgivare och tachometer- 
generatorer från Malux gör att  
industrins maskiner snurrar med  
rätt varvtal.

Maskiner

Pulsgivare/Tachometrar – vi har både analoga och 
digitala givare för mätning och reglering av varvtal 
på roterande maskiner med hålaxel eller med fri ax-
eltapp, i industrimiljö samt explosionsfarlig miljö. 

Ex-motorer för krävande miljöer. Vi har ett brett sorti-
ment av 3-fas Ex-motorer som likströms-, broms- och 
släpringsmotorer. Det finns även motorer med växel 
och med inbyggd frekvensstyrning.

Värme Inom värme säljer vi kamrörselement, värmeplattor, 
genomströmnings värmare och termostater, upp till 
4,5 MW. Finns för både explosionsfarlig miljö och 
industrimiljö.

industri/ex
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kommu nikation

Wireless

Personlarm

Robusta 
industritelefoner

PMR

Antenner är ett av våra specialistområden.  
Vi har antenner, kablar och kontakter för GSM, 
AMPS, CDMA, 3G, 4G, RAKEL/TETRA, WLAN, M2M 
och fjärravläsning av information. Vi löser mottag-
ningen!

I sortimentet har vi robusta mobiltelefoner och larm-
telefoner. Från IP64 till IP67-klassade telefoner med 
GPS, mandownfunktion och andra typer av larmfunk-
tioner. Vi har explosionsskyddade DECT-telefoner 
och GSM-telefoner för zonerna 1, 2, 21 och 22. Vi till-
handahåller också tillbehör som väskor, laddare och 
headset.

I vårt sortiment finns robusta industri- och utomhus-
telefoner. Vi har fastmonterade nödtelefoner för gruv- 
miljö och tunnlar (IP66) i standardutförande eller 
för explosionsklassade områden. Telefonerna finns 
i både plast- och metallutförande och går att få med 
eller utan display. 

Inom området PMR – Professional Mobile Radio, har 
vi kommunikationsprodukter som handmikrofoner, 
högtalarmikrofoner, bordsmikrofoner, svanhalsmik-
rofoner, högtalare, PTT-knappar, telefonlurar och 
handsfreemikrofoner. 

Affärsområdet Kommunikation innefattar produkter inom telefoni, 
alkolås och antenner. Vi arbetar med kunder inom fordonsindustrin, 
räddningstjänster, blåljusmyndigheter och entreprenörsbranschen 
samt med företag som arbetar med specialkommunikation.  



kommu nikation

TrainTalkTM GSM-R

Fordonstelefon

TrainTalkTM GSM-R är ett smart och flexibelt 2W  
system för järnväg. Enkel och kostnadseffektiv att 
installera i alla lok oberoende av ålder och typ.  Välj 
den TrainTalkTM enhet som passar er förarmiljö bäst, 
vi har brett urval! Uppfyller krav enligt EN 50121-3-2 
(2006) och EN 50121-4 (2006).

PTCarPhone – GSM fordonstelefon med extern 
antenn. Fordonstelefonen passar för all slags 
yrkestrafik som t.ex. bussbolag, skogsmaskiner 
logistik- och transportföretag, taxi-, ambulans- och 
båttransporter. Telefonen har mycket bra ljudåter-
givning, höjer säkerheten för både passagerare och 
förare.

Smart Start alkolås är godkänt samt certifierat för 
både CENELEC 1 & 2. Alkolåset använder bränsle-
cellteknik och lagrar över 60 000 händelser.  
Smart Start uppfyller alla krav på marknaden för 
alkolås. Låset kalibreras en gång per år.

                     TrainTalk™
 G

SM
-R

Smart Start alkolås

Genom att installera en elektronisk körjournal från 
Malux i era tjänstebilar försäkrar ni er om att alltid 
ha korrekt ifyllda körjournaler. En GPS-enhet mon-
teras dolt i fordonet. Enheten mäter hela tiden for-
donets körsträcka via satelliter och skickar informa-
tionen till en databas. När du parkerat bilen kommer 
ett meddelande i din SmartPhone med en fråga om 
vad körningen gällde; Tjänst eller Privat. Du registre-
rar detta enkelt medan det ligger färskt i minnet. 

Elektronisk körjournal
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Mobiltelefonanalys

Genomgångsdetektor

Cellebrites UFED och Physical Analyser – extraherar 
data ur mobiltelefoner. UFED är en portabel ruggad 
enhet för säker extraktion och analys av data från mer 
än 3000 telefonmodeller, inklusive smartphones och 
GPS. I mjukvaran Physical Analyser analyseras och 
bearbetas informationen.

Headset Våra headset kan kopplas ihop med de flesta kom-
radioapparaterna på marknaden. Kombinerade 
öronsnäckor och mikrofoner, bullerreducerande mik-
rofoner, hörselskydd m.m. finnns i vårt sortiment. 
Produkterna är framtagna för industri, polis, brand-
kår, militär samt för användning inom explosionsfar-
liga områden och inom TETRA-nätet. 

säkerhet

Genomgångsdetektorer/metalldetektorer – portabel 
genomgångsdetektor som snabbt kan monteras upp 
vid festivalområden, konferenser, offentliga mötes-
platser, fotbollsmatcher eller vid andra tillfällen då 
skydd mot vapen behövs på platser som normalt 
inte är säkrade.

Affärsområdet Säkerhet arbetar med kunder inom blåljusmyndigheter,  
militär, räddningstjänster, säkerhetsavdelningar och industrin. Vi leve-
rerar ljud-, bild och GSM-relaterade produkter.



Malux Sweden AB • Malux Finland Oy • Malux East Ltd • Malux Latvia • Malux Lithuania • Accenta AB 

Maluxgruppen arbetar med kunder i hela Norden och har kontor i Sverige, Finland, Estland, Lettland och 
Litauen. Våra säljare finns nära till hands och hjälper våra kunder att hitta den bästa lösningen, i många fall blir 
det en kombination av produkter från flera tillverkare. Vi håller oss ständigt uppdaterade, utbildar oss inom våra 
specialistområden och följer marknaden så att vi kan vara vår kunds bästa partner. Malux är en bra partner att 
arbeta tillsammans med, välj Malux nästa gång du behöver säkerhetsprodukter! 

ICELAND

GERMANY
POLAND

HELSINKI

ESTONIA

LATVIA

LITHUANIA

Gotland

Öland

Trondheim

Bornholm

Malux startades 1972 och har genom åren byggt upp en gedigen 
erfarenhet av import och export av elinstallationsmateriel och säker-
hetsprodukter inom industri, explosionsfarlig miljö, kommunikation, 
säkerhet och belysning.

maluxgruppen

malux

malux

malux

malux

malux

malux

malux

malux malux

malux

Stockholm

Malmö

Göteborg

Tallin

Kaunas

Ventspils

Vanda
Borgå

Kalmar

Huvudkontor 
Örnsköldsvik

Dialight



örnsköldsvik

öRNSKölDSVIK
– MAlUxSTJäRNANS 

HEMVIST
hantverk, handel och industri har alltid haft en stark tradition i 

örnsköldsvik. härifrån kommer kända varumärken som hägglunds, 

Fjällräven, hägges och röda ulven. en stark och livlig industri har växt 

upp i så olika branscher som elektronik, livsmedel, kläder, data, 

process, plast och kemi. det är inte konstigt att ett företag som malux 

har kunnat växa fram i en sådan aktiv och traditionsrik industrimiljö. 

nu är det inte bara industrin som gör örnsköldsvik värt ett besök. 

Beläget i världsarvet höga kusten har örnsköldsvik mycket att erbjuda 

turister och besökare. vacker natur, goda friluftsmöjligheter, snö på 

vintern och sol och bad på sommaren. massor med sjöar och älvar att 

fiska och paddla kanot i, urskogar, grottor och hisnande berg och djupa 

dalar. de flesta som kommer hit häpnar över hur vackert det är.

välkommen hit du med.
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Idrott och handel har lång tradition  
i Örnsköldsvik, detta speglas på  
olika sätt i stadsmiljön. Två exempel  
är Modo Hockeys hemmaarena 
Fjällräven Center och statyn Sörköraren. 

Sörkörarna var de handelsresande 
bönderna i bygden som på vinterisarna 
reste ända till Mälardalen för att sälja 
sina varor som skinn, smör och fågel. 
Med sig hem hade de utbytesvaror som 
spannmål och silver. 

Fjällräven Center Sörköraren
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huvudkontor säljkontor

Malux AB
Box 221
SE-891 25 Örnsköldsvik
Besöksadress:
Åsvägen 30
Tel. 0660 29 29 00
Fax: 0660 850 85
info@malux.se

stockholm
Box 42144
SE-126 15  Stockholm
Besöksadress:
Vretensborgsv. 28, 7 tr
Tel. 0660 29 29 00
Fax: 08 645 92 02

Malux Sweden AB
Box 221
SE-891 25 Örnsköldsvik
Besöksadress:
Åsvägen 30
Tel. 0660 29 29 00
Fax: 0660 850 85
info@malux.se

stockholm
Box 42144
SE-126 15  Stockholm 
Tel. 0660 29 29 00
Fax: 08 645 92 02

Kalmar
Norra Vägen 18, 
SE-392 34 Kalmar
Tel. 0660 29 29 00

Stenungsund
Munkerödsvägen 4A 
SE-444 32 Stenungsund
Tel. 0660 29 29 00 
 
Malmö
Hanögatan 2B
SE-211 24 Malmö
Tel. 0660 29 29 00

Accenta AB
Silkesvägen 10 
SE-331 53  Värnamo
Tel. 0370 37 87 80
Fax: 0370 462 30

Stockholm
Box 42144
SE-126 15 Stockholm
Tel. 0660 29 29 00
Fax: 08 645 92 02

Malux Finland Oy
Box 69
FI-06151 Borgå
FINLAND
Besöksadress: 
Verkstadsvägen 13a
Tel. +358 19 574 5700
Fax: +358 19 574 5750

Vanda
Örevägen 8 B
FI-01510 Vanda
FINLAND
Tel. +358 19 574 5700

Malux East Ltd
Pärnu mnt 160A
EE-11317 Tallinn
ESTLAND
Tel. +372 6 14 21 43
Fax: +372 6 14 21 44

Malux Latvia
P.Stradina str. 29
LV-3602 Ventspils
LETTLAND
Tel. +371 265 287 61 
Fax: +371 636 652 29

Malux Lithuania
Statybininku 7-402
LT-50118 Kaunas
LITAUEN
Tel./Fax: +370 37 311 884


