Lähtökohtana turvallisuus

Työtä turvallisuuden puolesta

”

Sijoitamme aikaa ja energiaa yhteistyöhön asiakkaidemme kanssa. Haluamme
löytää jokaiselle asiakkaallemme parhaan
mahdollisen ratkaisun.”

MALUX FINLAND OY on tehnyt työtä turvallisuuden puolesta jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Meidän on ilo todeta, että
Malux Finland Oy on kehittynyt merkittäväksi yhteistyökumppaniksi ja laitetoimittajaksi monelle kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavalle pohjoismaiselle ja Baltiassa sijaitsevalle yritykselle.
Monipuolinen tuote- ja palvelutarjontamme auttaa asiakkaitamme olemaan kilpailukykyisia kiristyvillä markkinoilla.
Palvelemme niin perusteollisuutta, suunnittelijoita, urakoitsijoita kuin laitevalmistajiakin nykyaikaiseen logistiikkaan perustuen.
Erikoisosaamistamme ovat sähkö- ja automaatiotekniikan tuotteet ja teollisuuden valaistusratkaisut (ATEX) sekä vaativien olosuhteiden viestintälaitteet.
Vahva ammattitaitomme, asiakaslähtöinen palvelumme ja laadukkaat materiaalit takaavat luotettavat, kestävät ja kustannus
tehokkaat ratkaisut.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!
www.malux.fi/yhteystiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Monipuolisesta sähkö- ja automaatiotekniikan
tuotevalikoimastamme löydämme kanssanne
ratkaisut moniin teollisuuden sovelluksiinne.
Kattava räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX) soveltuva valikoimamme yhdessä nykyaikaisen toimitusketjun hallintajärjestelmämme kanssa takaavat
sujuvat toimitukset tarpeenne mukaisesti.

TEOLLISUUDEN RATKAISUT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Holkkitiivisteet ja komponentit
Jakorasiat ja riviliitinkotelot
Voimapistorasiat ja pistotulpat
Turvakytkimet
Moottorisuojakytkimet
Päävirtakytkimet
Ohjauskytkimet ja -paneelit
Ryhmäkeskukset
MTL Prosessiautomaatio
Kaasuanalysaattorit

Lisätietoja:
www.malux.fi/tuotteet/teollisuuden-kojeet-ja-laitteet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kamerat ja valvontajärjestelmät
Hälytys- & valvontalaitteet
Lämmitys
Toimilaitteet ja anturit
Maadoitus ja potentiaalin tasaus
Näkölasit ja prosessivalaistus
Paineistus (EEx p)
Rajakytkimet
Takogeneraattorit/pulssianturit
Mittalaitteet ja kalibrointi

Räätälöidyt ratkaisut valmistuspalvelustamme

Malux Finland Oy:n valmistuspalvelu on erikoistunut sähköautomaation
liitäntäkotelo- ja ohjauskytkinratkaisuihin sekä komponenttitoimituksiin.
Erikoisosaamisemme kattaa räjähdysvaarallisten (ATEX) tilojen sertifioidut
koteloratkaisut mm. automaatio-, kone- ja laitevalmistuksen sekä energiaja kemianteollisuuden tarpeisiin.
Crouse-Hindsin (CEAG) valmistamat modulaariset ja helposti konfiguroitavat kotelot ja ohjauskytkimet varmistavat CAP-sertifioidun kokoon
panomme joustavuuden.

Lisätietoja:
www.malux.fi/kokoonpano-atex

VALMISTUSPALVELUMME EDUT:
•
•
•

Nopea ja joustava palvelu
ATEX-osaaminen
Kattava ja modulaarinen tuoteohjelma

KÄYTTÄMÄMME MATERIAALIT:
•
•
•
•
•

Polyamidi
Polyesteri (GRP)
Pulverimaalattu teräs
Ruostumaton teräs (AISI304)
Ruostumaton haponkestävä teräs (AISI316L)

Prosessitekniset tuotteet ja ratkaisut

Monipuolinen prosessitekninen tuotevalikoimamme koostuu räätälöidyistä prosessien lämmitysratkaisuista, visuaaliseen valvontaan tarkoitetuista näkölaseista sekä sähköisistä toimilaitteista.

TUOTEVALIKOIMAMME:

Asiakaskohtaisilla ratkaisuilla autamme asiakkaitamme parantamaan
tuotantoprosessejaan.

•
•
•
•

Lisätietoja:
www.malux.fi/tuotteet/teollisuuden-kojeet-ja-laitteet

•
•

Tilalämmittimet, ATEX
Sähköiset virtauslämmittimet prosessi
nesteille ja kaasuille, ATEX
Kanavalämmittimet
Näkölasiasetelmat
Toimilaitteet, venttiili- ja peltitoimilaitteet
Kaasuanalysaattorit, Hitech

Valaistus

Toimiva valaistus on tärkeä osa turvallisuutta. Valikoimastamme
löytyvät laadukkaat valaisimet räjähdysvaarallisiin tiloihin (ATEX),
teollisuuteen sekä ilkivallalle alttiisiin ja muihin haastaviin kohteisiin.
Autamme kohteeseen sopivan valaistuksen valinnassa, ja palvelumme
kattaa myös kohteiden valaistuslaskennan.

Lisätietoja:
www.malux.fi/tuotteet/valaistus

VALAISTUSTUOTTEET:
•
•
•
•
•

Tehokkaat LED-valaisimet
Lineaariset ja siirrettävät valaisimet
Näkölasivalaisimet
Ilkivaltasuojatut valaisimet (Vandal-safe)
Ulko- ja vedenalaiset valaisimet

Viestintälaitteet

Toimitamme ratkaisuja, jotka mahdollistavat sujuvan viestinnän haastavissa olosuhteissa. Tarjontamme kattaa muun muassa
ATEX-hyväksytyt mobiilipuhelimet, liikkuvan kaluston kiinteät
puhelimet sekä viestintälaitteet räjähdysvaarallisiin tiloihin ja
raideliikenteeseen (GSM-R). Osa puhelimista sekä tableteista on
varustettu Exchange-sähköpostiohjelmalla ja niihin voi myös
ladata Android-sovelluksia. Lisäksi kaikkiin laitteisiin on saatavana
kattava valikoima lisätarvikkeita.

Lisätietoja:
www.malux.fi/tuotteet/puhelimet-ja-tietokoneet

VIESTINTÄRATKAISUT:
•
•
•
•
•

Mobiilipuhelimet ja kiinteät puhelimet kovaan käyttöön
Räjähdysvaarallisten tilojen viestintälaitteet
Turvapuhelimet yksin työskenteleville
Ajoneuvojen kiinteät puhelinlaitteet
Kannettavat tietokoneet, PDA:t ja viivakoodilukijat

VANTAA

Malux Finland Oy
Työpajatie 13a, 06150 Porvoo
Äyritie 8, 01510 Vantaa
Puh. (019) 574 5700
info@malux.fi
www.malux.fi

Meidät on helppo tavoittaa!
Malux Finland Oy toimii maailmanlaajuisesti. Malux-ryhmä
palvelee Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa.

PORVOO

