Kompletta lösningar inom
hänvisnings- och nödbelysning
Mer än bara belysning
Vi kan hjälpa er med ljusberäkningar, projektledning,
val av funktion och utseende, teknisk support och
service av anläggningar.
Aktuella lagar och standarder
gällande nödbelysning, exempelvis:
SS-EN 50171 System för avbrottfri elförsörjning
SS-EN 50172 Anläggningar för utrymningsbelysning
SS-EN 1838 Belysning - Nödbelysning
BBR Boverkets byggregler

Hör av er så berättar vi mer.
Malux Sweden AB är ett norrländskt entreprenörsdrivet
företag med huvudkontor i hjärtat av Höga Kusten Örnsköldsvik. Vi arbetar för en säkrare vardag inom våra
verksamhetsområden industri, kommunikation,
belysning, service och eftermarknad.

Underhållsavtal för din nödljusanläggning
En nödljusanläggning innebär en betydande investering
för en säkrare vardag. Den är väl värd att vårda på rätt sätt.
När du tecknar ett underhållsavtal med oss ser vi till att din
nödbelysning fungerar som den ska och att den uppfyller
alla de myndighetskrav som finns på området. Du kan också
vara trygg i vetskapen att alla inspektioner och kontroller
dokumenteras på rätt sätt. Dessutom får du riktigt bra rabatter
på både arbete och reservdelar.
Några av de moment som ingår i underhållsavtalet:
• Förbesiktning av anläggningen
• Utbildning på systemets grundläggande funktioner samt
reglemente
• Komplett inspektion av anläggningen
• Protokoll och loggbok
• Genomgång av månatlig kontroll enligt checklista
• Prioriterad service
• Telefonsupport

Lätt att göra rätt

Tekniska lösningar för en säkrare värld.
Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik
Tel växel: 0660-29 29 00, E-post: info@malux.se.

www.malux.se

2021-11-15

Underhållsavtalet innebär att våra erfarna servicetekniker
besöker din anläggning och går igenom ditt system steg för steg
– från centralenhet och hela vägen ut till armaturen. Eventuella
åtgärder vidtas där det behövs och varje steg dokumenteras
noggrant. Genom att identifiera eventuella felkällor tidigt kan
de totala underhållskostnaderna ofta minska, samtidigt som
driftstörningar kan undvikas.

Bra nödbelysning handlar om så mycket mer än bara driftsäkerhet eller kostnadseffektivitet. Det handlar om en helhet
där miljön och människans trygghet sätts i främsta rummet.

Ett säkert helhetssystem
för nödbelysning

Nödbelysningscentral

När och om olyckan är framme sätts säkerheten på prov. Till synes små
detaljer som nödbelysning blir helt plötsligt avgörande. Det kan vara
skillnaden mellan en incident och en tragedi.

Säkerhet kan inte köpas som en produkt, men säkerhetsprodukter kan skapa trygghet. Varje installation
har sina unika förutsättningar att ta hänsyn till. Står du inför en ny utmaning så delar vi mer än gärna med
oss av våra erfarenheter och kompetens, oavsett vart i Sverige, och vilka behov just din säkerhetslösning
har. Vårt engagemang är långsiktigt. Nödbelysning och hänvisningsarmaturer måste enligt lag finnas på
platser där många människor vistas, och de måste även fungera i alla lägen. I sortimentet finns bland
annat övervakade centralmatade system, fristående (decentraliserade) armaturer, adresserbara armaturer,
självtestande armaturer, nödljus med symmetrisk och asymmetrisk ljusbild, hänvisningsskyltar för
läsavstånd upp till 60 meter. Produkterna anpassas helt efter kundens behov och önskemål.

DATA 2 Easy
DATA 2 EASY är likt DATA 2 Ultimate ett centralt övervakningssystem för styrning
och individuell övervakning av nödbelysnings- och hänvisningsarmaturer med
inbyggda batterier från Accenta DATA 2 sortiment.
Systemet är avsett för mindre till medelstora anläggningar och byggnader och
varje kontrollenhet kan hantera upp till 512 armaturer med hjälp av C-BRIDGE 2
moduler.

DATA 2 ULTIMATE

ONTEC S

DATA 2 Ultimate
DATA 2 är ett centralt övervakningssystem för styrning och individuell
övervakning av nödbelysnings- och hänvisningsarmaturer med inbyggda
batterier från Accenta DATA 2 sortiment. Systemet är avsett för medelstora till
stora anläggningar och byggnader och varje kontrollenhet kan hantera upp till
4096 armaturer med hjälp av C-BRIDGE 2 moduler.

CB-A
CB-A är en nödbelysningscentral med inbyggt batterisystem.
Denna nödbelysningscentral utför automatisk individuell funktionsövervakning
för max 20 armaturer per krets. Centralen klarar upp till 24 st kretsar, totalt
max 480 st armaturer per skåp. Upp till 30720 st med max antal undercentraler
anslutna. Nöd- och hänvisningsarmaturer blandas på samma krets.
Övervakningen sker via matande kabel vilket gör att man inte behöver dra en
separat busskabel.

• Nödbelysningsarmatur för höga höjder och öppna ytor
522lm, IP65
• Kan monteras utanpåliggande eller infälld med infällnadskit
• Kan användas som dubbelsidig skylt med tillbehör
• Piktogram för höger, vänster och ner ingår.

ONTEC E

DATA 2 EASY

• Hänvisningsarmatur med 25m läsavtånd 1W LED-ljuskälla för väggmontage.
• Diskret och elegant nödljusarmatur endast 32mm tjock.
• Hög visibilitet med en luminans på 300cd/m2
• Piktogram för höger, vänster och ner ingår.

ONTEC G
• Dubbelsidig hänvisningsskylt med 1W LED-ljuskälla för tak
och väggmontage.
• 25m läsavstånd med hög visibilitet, luminans 300 cd/m².
• Kan monteras utanpåliggande eller infälld med infällnadskit
• Piktogram för höger, vänster och ner ingår.

CB-A

ONTEC R M5
• Armatur för belysning av öppna ytor, trapp och hög höjd.
• Symmetrisk ljusbild 503lm, IP20.
• 2 LED 5W power LED ljuskälla.

DATA 2 ULTIMATE
Centralenheten kommunicerar kontinuerligt med armaturerna och
säkerställer status samt funktion via auto-test och är försedd med
egen intern strömförsörjning.

iTECH C2
• Asymmetrisk armatur för belysning av korridor.
• Ljusbild 433 lm, IP65.
• 5W power LED ljuskälla.
• Elektroniken är förseglad för att skydda mot fukt utifrån.

ELVIS
Kontroll av nödbelysning har aldrig varit
enklare, tack vare applikationen ELVIS som
är kompatibel DATA 2 Ultimate och DATA
2 Easy. ELVIS visualiserar byggnaderna
och installerade armaturer, vilket gör
administrationen mycket enklare. Användaren
kan placera armaturer i byggplanen för att
snabbt upptäcka och kunna diagnostisera
felaktig montering. För att öka bekvämligheten
ytterligare, så kan ELVIS skicka automatiska
rapporter om systemets status till en viss
e-postadress.

iTECH Z
• Pendelupphängd hänvisningsarmatur med läsavstånd
31m som kan hänga 20, 50 eller 100 cm från taket i
standardutförande, beroende på vilken armatur.
• Piktogram för höger, vänster och ner ingår.

Miljö i fokus
Vi arbetar för att främja användande av energibesparande teknik och
införande av hållbara lösningar, exempelvis LED armaturer och Lithium-Ion
batterier. Vid dimensioneringen av systemanläggningar finns alltid en tanke
på lågt materialanvändande med hög livslängd med i beräkningarna. Detta
är faktorer som inte bara gynnar miljön utan även kundens totala kostnader
för nödbelysning.

