
Ett urval av Malux högpresterande port- och passagesortiment för 
både små och stora installationer. Vi har lösningen för att säkra 
just din anläggning.

Svarsapparater

Många frågor kan dyka upp när man ska välja port- och passagesystem. 
Finns behov för ljud/video? Vill man ha kodlås, proxläsare eller både 
och? Behövs hörslinga? Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt  
lösning för just din installation.

Port- & passagesystem

Perla

Opale

En nydesignad högtalande svarsapparat för väggmontage med 
3,5 tums LCD färgskärm. Finns i färgerna svart och vit, man öpp-
nar dörren med en enkel knapptryckning.

Finns även i utförande utan skärm enbart ljudsystem.

Perla går även att få i specialutförande med hörslinga. Det innebär 
en stor förbättring för hörselskadade personer och är ett måste för 
äldreboenden.

Den perfekta porttelefonen för mindre företag, flerfamiljshus eller 
privata villor. Opale har 3,5 tums färgmonitor med pekskärm samt 
både video och ljudöverföring. Svarsapparaten erbjuder användaren 
flertalet lättöverskådliga funktioner direkt via startskärmen.

Agata
Lågtalande svarsapparat med 3.5 tums monitor för väggmontage. 
Agata finns att få med färg eller svart-vit bild i monitorn. Stilren de-
sign med blå bakgrundsbelysning i knapparna och i knappsatsen. 

Finns även i utförande utan skärm enbart ljudsystem.
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Dags för en uppgradering? 

 

  
Malux är ett norrländskt entreprenörsdrivet företag med 

huvudkontor i hjärtat av Höga Kusten - Örnsköldsvik, Sverige. 
Med goda samarbeten, omsorgsfulla leveranser och insiktsfull 
kompetens skapar vi mervärde för våra kunder och partners i 

varje affär. 

När det gäller säkerhet finns inga genvägar. Samtidigt är 
vägvalen många och utbudet av lösningar ständigt växande. 
Våra experter och säljare hjälper dig att navigera rätt bland 

produkter och myndighetskrav. Hör gärna av dig till oss med 
dina frågor.

www.malux.se

Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik

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

Om Malux

Tekniska lösningar för en säkrare värld.



Våra säkra system släpper in behöriga personer men håller andra utanför. 
De högpresterande och eleganta systemen är lätta att installera och kan anpassas för såväl en som några 

få användare. Vare sig du vill ha ett enklare portregister för en mindre installation eller ett mer avancerat 
system för en stor anläggning har vi lösningen för just din situation.

Med ett passagesystem kan du hålla porten låst för obehöriga och samtidigt erbjuda en enkel lösning för 
att släppa in besökare. En porttelefon hjälper dessutom till att hålla ett öga på vem som kommer, 

samtidigt som den hjälper besökare att hitta rätt person. 

Som kund till Malux får man inte bara till-
gång till marknadsledande produkter utan 
även vår kunskap, vi kan hjälpa er genom 
hela processen för att få ett system som är 
anpassat utifrån anläggningens behov. 

Vi börjar med frågan om behovet och syftet 
med investeringen, vi går igenom så att rätt 
skydd och funktion finns till samtliga dörrar i 
anläggningen. Har ni behov av ritningshjälp 
tillhandahåller vi även den tjänsten.

Vår strävan är att underlätta för dig som 
kund så att ni får genomtänkta och funktio-
nella lösningar.

Marknadens vassaste  
porttelefoner och  

passageläsare

  

SPECIALKABEL FÖR GARANTERAD FUNKTION

Projektering av port- 
& passagesystem

Porttelefonsystemen fungerar med de vanligaste kabeltyperna som: UTP (Cat5), ELAKY,  
1 mm2 partvinnad signalkabel. Med våra kablar från BPT (VCM/1D, VCM/2D och VCM/4D) 
garanteras systemets funktion och kvalitet. För val av BPT kabel har vi en kabelguide på vår 
hemsida. Tänk på att maximalt avstånd varierar med antal svarsapparater. 

MAX är konstruerad i rostfritt stål med integrerad knappsats och 
kortläsare. Detta ger dig möjligheten att välja mellan kort, kod  
eller både kort och kod för att öppna dörrar. 

Den passar lika bra fristående eller tillsammans med andra läsare i 
en RS485-bus. MAX finns i infällt och utanpåliggande utförande.

MAX kodlås och proxläsare

Vi på Malux kan leverera lösningar för alla typer av instal-
lationer. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta den lösning 
som passar bäst. Fler modeller hittar du på vår hemsida. 

 MTM – Moduluppbyggt portregister

Flexibelt, hög kvalité, stilrent och enkelt att installera och 
använda. Kombinera 1–4 moduler efter behov och funktio-
ner bland följande moduler: 

• Videomodul • Ljudmodul
• Displaymodul • Knappmodul
• Kodlås  • Proxläsarmodul
• Blindmodul • Informationsmodul.

Digitha – Porttelefon för stora installationer

Elegant och stilren porttelefon i borstat rostfritt stål som 
lämpar sig utmärkt för större fastigheter och flerfamiljshus 
med många hyresgäster. 

Enkelt handhavande, blindhetsknapp och vidvinkelkamera. 
I Digitha finns alla funktioner under en panel.

Thangram – Porttelefon för medelstora installationer

Vår tunnaste porttelefon! Lämpar sig väl för medelstora 
fastigheter och flerfamiljshus. Portregistret utstrålar en 
stilren design med blå bakgrundsbelysning i knapparna och i 
knappsatsen. 

Finns i ljud och ljud/video varianter för både X1 och XIP-syste-
met samt en variant för IP-lösningar. 

Lithos – Porttelefon för mindre installationer

Den perfekta porttelefonen för mindre företag, flerfamiljshus 
eller privata villor. Lithos är en porttelefon med en frontpanel i 
borstat rostfritt stål. 

Den finns med eller utan kamera och kan monteras både som 
utanpåliggande eller som infällt montage. Blå bakgrundsbe-
lysning lyser upp knappsatsen. Finns även i färdiga kit med 
flertalet olika svarsapparater.

En utanpåliggande kortläsare för fristående lösning eller tillsam-
mans med andra läsare via RS485-bus. Den är enkel att installera 
då den ansluts via den fastgjutna kabeln. Vid anslutning med flera 
läsare kan upp till 32 läsare kopplas samman per slinga. 

Antalet slingor är obegränsat. Mjukvaran för PC är kostnadsfri. 
Läsaren har en ingång för utpasseringsknapp, dörrkontakt, relä-
utgång för dörröppning och transistorutgång för indikering av sabo-
tagekontakt, uppställd dörr, m.m.

Proxläsare ENKEL 
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Malux porttelefoner och passageläsare finns i området Öbacka Strand.

Färdiga paketlösningar

Vi har även färdiga paketlösningar för utanpåliggande 
montage med portregister, svarsapparat och busnätsaggregat 
färdigpackat för en lägenhet. 

Det går att utöka funktionaliteter till två eller fyra lägenheter. 
Finns med ljud och ljud/video.


