
Laatua ja Turvallisuutta  
– Luotettavasti

Kattava valikoima huipputeknologiaa ja modernia muotoilua  
– maalla ja merellä!



KODIN JA KIINTEISTÖN SÄHKÖISTYS
Tarjoamme Meriluxilla markkinoiden älykkäimmät ja 
uusimmat sähkönohjausjärjestelmät kodin ja kiinteistön 
lämmitykseen, ohjaukseen, vartiointiin ja sisustamiseen. 

Kodin ja kiinteistön sähköistämisessä on alettu panosta-
maan, tuotteiden korkean laadun ja turvallisuuden lisäksi, 
myös ulkomuotoon ja näyttävyyteen. Sähkötuotteilla ha-
lutaan sisustaa ja niitä valmistetaan yhä enemmän vastaa-
maan myös visuaaliselta ulkomuodoltaan kodin sisustajan 
vaatimuksia. Toinen yhä enemmän kehittyvä ominaisuus 
on tuotteiden pitkälle viety automatisointi.  

GIrA

•	Helposti	muunneltavat	asennustarvikesarjat
•	 KNX/EIB	älytalotuotteet	ja	ohjausjärjestelmät
•	 Radiobus
•	Ovipuhelinsarjat	

Giran tarjoamat modernit sähköasennussarjat tarjoavat 
laajan valikoiman älykästä rakennusteknologiaa tuomaan 
mukavuutta ja turvallisuutta asumiseen. Gira tarjoaa lait-
teita mm. kodin teknologialaitteiden verkoistamiseen ku-
ten musiikin ja valojen ohjaamiseen kaikissa huoneissa. 
Tuotevalikoima sisältää myös laajan valikoiman muunnel-
tavia valokatkaisijoita ja useita vaihtoehtoja ovipuhelinsar-
joihin ja sähkö- sekä ulkovalaistukseen.

OJ ElEcTrONIcS 

Sähkölämmityksen ohjausjärjestelmät

•	 Termostaatit,	tehonsäätimet,	lämmityksensäätölaitteet
•	 Vesilattiajärjestelmän	ja	ilmastoinnin	ohjausjärjestelmät

OJ	 Electronics	 kehittää	 ja	 valmistaa	 luotettavia	 termos-
taatteja vesi- ja sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen. 
Korkeasta laadusta ja muotoilusta maailmanlaajuisesti 
tunnetut termostaatit ovat tarkkoja, käyttäjäystävällisiä se-
kä helppoja asentaa.

lEvITON

Kaapelointijärjestelmät toimistoon, kotiin ja teollisuu-
teen 

•	 Asentajaystävälliset,	laadukkaat	tuotteet

Leviton	 Network	 Solutions	 on	 osa	 satavuotista	 Leviton	
perinnettä ja luo turvallisuutta ja suorituskykyä tietolii-
kenneyhteyksiin. Toimitila- ja toimistorakennuksista tu-
tut yleiskaapelointiratkaisut kuuluvat nykypäivään myös 
asunnoissa	 ja	 kodeissa.	 Valikoimassa	 on	 markkinoiden	
parhaat	Cat6	ja	Cat6A	-kaapelointiratkaisut	15–20	vuoden	
järjestelmätakuulla.  



TEOllISUUDEN SÄHKÖISTYS
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Riskialttiisiin	ympäristöihin	on	kehitetty	valikoima	erikois-
tuotteita turvaamaan laivojen ja teollisuuden kriittisiä pro-
sesseja ja tuomaan työympäristöön turvallisuutta. Tuotteet 
ovat kehitetty kestämään äärimmäisiä olosuhteita ja suo-
jaamaan vaarallisten tilanteiden ilmaantuessa. Merilux toi-
mittaa maailman johtavien valmistajien korkealaatuisia ja 
kestäviä järjestelmiä ja tuotteita luotettavasti ja varmasti.   

McT-BrATTBErG – Putting safety first

Alkuperäiset ja huipputurvalliset kaapeli- ja 
putkiläpivientijärjestelmät

•	 Palo-	ja	EMC-	(Elektromagneettinen)	turvallisia
•	 Veden-,	ilman-	ja	räjähdyspaineen	kestäviä	

MCT	 Brattberg	 tarjoaa	 korkealaatuisia,	 pitkälle	 kehitet-
tyjä sekä huippukestäviä kaapeli- ja putkiläpivientijärjes-
telmiä.	Huipputurvalliset	 läpiviennit	estävät	tulen,	savun,	
kaasun ja veden kulkeutumista kaapeli- ja putkivienneis-
tä eteenpäin. Tuotteita käytetään riskialttiissa ympäristössä 
merenkulussa, lautoilla ja maalla, esimerkiksi ydinvoima-
loissa, turvaamaan vaarallisien tilanteiden syntyä palojen, 
kaasuvuotojen ja kemikaalivuotojen varalta. 

SElcO

Generaattorin ohjaus ja hälytysjärjestelmät 
turvallisuuteen ja seurantaan 

•	Hälytyskeskukset
•	 Generaattori-	ja	moottorisuojaus

SELCO	kehittää	suojaus-,	hallinta-	ja	seurantalaitteita	ge-
neraattoriaggregaatteihin, joilla seurataan ja ohjataan kriit-
tisiä	 prosesseja.	 SELCO-tuotteet	 ovat	 erittäin	 korkealaa-
tuisia ja luotettavia ja täyttävät kaikki vaadittavat turvalli-
suusstandardit. 

WISKA

Luotettavat ja turvalliset asennustarvikkeet sekä 
valaisimet äärimmäisiin olosuhteisiin

•	Messinkiset	asennustarvikkeet	
•	 Valonheittimet	
•	Holkkitiivisteet
•	 CEE-liitännät

WISKA-kaapeliläpiviennit,	-tarvikkeet	 ja	-valaisimet	ovat	
suunniteltu kestämään sekä kosteutta että likaa ja soveltu-
vat hyvin äärimmäisiin olosuhteisiin missä sähkötarvik-
keiden on kestettävä vettä. 
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Vuonna	1975	perustettu	tuontiliike	Oy	Merilux	Ab	erikois-
tui alkuaikoinaan täydentämään laivanrakennusteollisuuden 
erikoisvalaisin- ja asennusmateriaalitarvetta. Tänä päivänä 
toimintamme on laajentunut.

Tarjoamme kattavan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja läm-
pö-, vesi- ja ilmastointiohjaukseen. Tuotevalikoimamme on 
erittäin laaja ja koostuu kodin sähköistämisen perusratkai-
suista huipputeknologiatuotteisiin teollisuuden käyttöön.  

Toimintamme vahvuudeksi näemme hyvin laajan valikoi-
man laadukkaita sekä moderneja tuotteita, jotka toimitam-
me asiakkaalle sovitulla aikataululla.

Panostamme turvallisuuteen kaikissa 
tuotteissamme ja avainominaisuutena 

näemme edustamiemme tuotteiden  
erittäin korkean laadun.


