
Malux är branschens ledande leverantör av kompletta säkerhets-
lösningar för industri- och explosionsfarliga områden. Med hög 

kompetens, service och marknadens bredaste produktsortiment 
skapar vi förutsättningarna för en säkrare värld.

Synglas &
synglasbelysning

www.malux.se

Malux synglas och synglasbelysning finns i industriutförande och 
explosionsskyddat utförande med glas för olika tryck och tempe-
raturer. Synglasbelysningen finns i aluminium eller rostfritt med 
halogen- eller LED-ljuskälla.

Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik

Tel. växel: 0660-29 29 00, E-post: info@malux.se.

Tekniska lösningar för en säkrare värld

Varsamhet krävs alltid vid hantering av brandfarliga och 
explosiva varor där explosiv atmosfär kan uppstå och där 
beaktansvärd risk för brand eller explosion kan föreligga.

Med ”explosiv atmosfär” menas en blandning av luft och 
brandfarlig gas, ånga, dimma eller damm som kan antändas. 
Områden där explosiv atmosfär förväntas eller skulle kunna 
uppstå kallas för klassade områden.

Exempel på vad som kan anses vara ”beaktansvärd risk”:

Är du säker?
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Hantering av klass 1 och 2a-vätskor (det vill säga med 
flampunkt upp till 30°C) eller uppvärmd vätska.

Emissioner/utsläpp/läckage som leder till att bränn-
barhetsområdet (LEL till UEL) uppnås. Vanligen väljs  
25 % av LEL som säkerhetsmarginal.

En volym explosiv atmosfär med en diameter större än 
0,3 m (eller 10 liter).

Ansvaret för riskbedömning och explosionsskyddsdokumen-
tation ligger på den som ansvarar för hanteringen, det vill 
säga verksamhetsutövaren.

Avsikten med dokumentationen är att spegla ett spann av 
händelser från normal drift till mindre incidenter. 

Läs mer om Ex-regler och normer på www.malux.se/kataloger



Malux synglaslösningar finns i ett flertal olika varianter för att möta 
processens krav på temperatur och tryck eller behov av ljuskälla. 

Synglas hjälper processoperatören att visuellt inspektera rätt nivå och att processen fung-
erar på rätt sätt. Synglas från Malux kan levereras i ett flertal olika varianter med flertalet 

olika packningar och tillbehör för att stödja verksamhetens process på bästa möjliga sätt. 

Med hjälp av synglasbelysning kan processoperatören  
visuellt inspektera nivå i behållaren och att processen  
fungerar som den ska.

Synglas för process-, livs- 
och läkemedelsindustri

Vi kan leverera kameralösningar med eller utan 
zoomlins för synglas och för många andra applika-
tioner i explosionsfarliga miljöer.

Kameralösningar

USL synglasbelysning i aluminium
• Aluminium

• Halogen eller LED ljuskälla med olika ljusstyrkor 

• För spänning 230V 24VDc eller 12VDC

• För synglas DIN 28120 / DIN 28121 / DIN11851 och liknande 

• För belysning in i tankar kärl och behållare 

• Hög IP klass 

• Olika varianter för höga omgivningstemperaturer  

• Olika varianter av fästen.

DIN 28120 – Synglas för svetsning
• För tryck 6, 10 eller 16 bar

• Rostfria flänsar 1.4571

• Borosilicatglas max +280°C eller Sodalimeglas max +150°C

• Packningar Klingersil C-4400

• Rostfria bultar & muttrar A2

• Andra material och kvaliteer på förfrågan. 

DIN 28121 – Synglas för bultförband
• Rostfria flänsar 1.4571

• Borosilicatglas (max +280°C)

• Packningar C-4400

• O-ringar PTFE

• Rostfria bultar & muttrar A2

• Andra material och kvaliteer på förfrågan.

DIN 11851 – Gängade synglas
• Överfläns rostfri 1.4301 

• Borosilicatglas (max +280°C)

• O-ring PTFE

• Packningar C-4400

• Underfläns rostfri 1.4404 (316L).

USL synglasbelysning i rostfritt stål
• Rostfri 1.4404

• Halogen eller LED ljuskälla med olika ljusstyrkor

• För spänning 230V 24VDc eller 12VDC

• För synglas DIN 28120 / DIN 28121 / DIN11851 och liknande 

• För belysning in i tankar kärl och behållare 

• Hög IP klass 

• Olika varianter för höga omgivningstemperaturer  

• Olika varianter av fästen.

ESL synglasbelysning i rostfritt, Ex- utförande
• Explosionsskyddad ATEX II2GD för Zon 1, 2, 21 & 22

• Rostfri 1.4404 

• Halogen eller LED ljuskälla med olika ljusstyrkor

• För spänning 230V 24VDc eller 12VDC

• För synglas DIN 28120 / DIN 28121 / DIN11851 och liknande 

• För belysning in i tankar kärl och behållare 

• Hög IP klass 

• Olika varianter för höga omgivningstemperaturer  

• Olika varianter av fästen.

USL synglasbelysning i aluminium, Ex- utförande
• Explosionsskyddad ATEX II2GD för Zon 1, 2, 21 & 22

• Aluminium

• Halogen eller LED ljuskälla med olika ljusstyrkor

• För spänning 230V 24VDc eller 12VDC

• För synglas DIN 58120 / DIN 28121 / DIN11851 och liknande 

• För belysning in i tankar kärl och behållare 

• Hög IP klass 

• Olika varianter för höga omgivningstemperaturer  

• Olika varianter av fästen.

Kameralösningar i Ex- utförande

• Kamerasystem med fast lins eller zoom

• Explosionsskydd ATEX II2GD för Zon 1, 2, 21 & 22

• För inom- eller utomhusmontage

• För t.ex. synglas DIN 28120 / DIN 28121 / DIN11851 och liknande.


