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TIETOA DEMEXISTÄ

Mielenrauha päivällä.... ja yöllä…
Demex muuttaa liiketoiminnan ja elämän.
Demex tarjoaa kokonaisratkaisuja aluesuojaukseen sekä turvatuotteita
Laajan tuotevalikoimamme, pitävien toimitusaikojen ja yksilöllisen asiakaspalvelumme
ansiosta luomme kannattavuutta asiakkaillemme.
Tietoa Meistä
Olemme Pohjois-Euroopan
aitausvarustemarkkinoista.

johtava

yritys,

joka

toimittaa

Tehtävämme
Tarjoamme asiakkaillemme mielenrauhaa auttamalla
omaisuutensa ja ihmiset, jotka ovat heille tärkeitä.

heitä

25%

Ruotsin

suojaamaan

Visiomme
Haluamme asettua turvalaitetoimittajana kiinteistöjen ja yritysten omistajien sekä
laitosten palvelukseen, jotta he voivat turvata omaisuutensa ja ihmiset, joista he
välittävät. Kehitämme tuotteita, joihin heillä on varaa ja jotka tekevät heidän
elämänsä mukavaksi.
Valmistus/Tukkumyynti
Vahvuutemme ovat portit, aitausjärjestelmät ja asuinkiinteistöjen aitaukset.
Räätälöimme myös automaattisia järjestelmiä asiakkaan erikoistarpeisiin.

Logistiikka
Toimimme maailmanlaajuisesti. Siksi meillä on ainutlaatuinen toimittajien
yhteysverkko, jonka avulla pystymme hoitamaan toimitukset ympäri maailmaa
nopeasti ja kiinnostavaan hintaan. Säännölliset kuljetusyhteydet italialaisten,
saksalaisten ja puolalaisten toimittajiemme kanssa ovat viikoittaisia.
Automatiikka
Viralliset pätevyydet omistavat hälytin- ja sähköteknikkomme palvelevat useilla
kielillä.

Tuotekehitys
Emme pelkää uusia ajatuksia. Suunnittelemme, testaamme ja parannamme
jatkuvasti tuotteidenmme toimivuutta hyödyntämämällä uusimpia teknologian
saavutuksia. Älykkämmät ratkaisut löytääksemme käytämme myös asentajiemme
kokemusta SolidWorks -koulutusjärjestelmän avulla.
Maailmanlaajuinen yhteistyöverkko
Toimimme yhteistyössä saman alan ulkomaisten yritysten kanssa. Näin voimme
tarjota ratkaisuja, joita ei olisi muutoin saatavissa. Näitä ratkaisuja ovat Uniaccess
och Unifence.
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DIPLOMIT JA SERTIFIOINNIT

DIPLOMIT JA SERTIFIOINNIT

EDUT

TUOTETUKI

PLUG AND PLAY-TUOTTEET

NOPEA TOIMITUS
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AUTOMAATTIPUOMIT

TIEPUOMI

SPEED+ (0,9sek)
3000

Speed+ on Demexin super puomi, leveys 1-3 m. Avautumisaika 0,9 sekuntia.
Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys.
Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi
ja varmasti 90°. Speed- puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan
asennettuina.
Nämä hintansa arvoiset ja käyttäjien suosion saaneet puomit ovat saanet osakseen
markkinoiden kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:
• Erinomainen ja kestävä laatu
• Luotettava ja monitoiminen mekanismi
• Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
• Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus
Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne
sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 5-13 metrin. Demex valmistaa
ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"-periaatteella asiakkaan toivomusten
mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.

Toimitetaan maalattuna tai
ruostumattomasta teräksestä

Tekniset tiedot
Syöttöjännite:

230 V AC

Moottorijännite:

24 V AC

Teho:

300 W

Maksimi vääntömomentti: 200 Nm
Sulkuleveys:

1-3m

Avautumisaika:

0,9 s

Toimintalämpötila:

-20˚ - +55˚
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AUTOMAATTIPUOMIT

TIEPUOMI

SPEED G2000 - G3750

Eduillinen ja vahvarakenteinen puomi, sulkuleveys 2-4 m.
Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys.
Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi
ja varmasti 90°. Speed- puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan
asennettuina.
Nämä hintansa arvoiset ja käyttäjien suosion saaneet puomit ovat saanet osakseen
markkinoiden kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:
• Erinomainen ja kestävä laatu
• Luotettava ja monitoiminen mekanismi
• Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
• Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus
Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne
sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 5-13 metrin. Demex valmistaa
ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"-periaatteella asiakkaan toivomusten
mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.

Toimitetaan maalattuna tai
ruostumattomasta teräksestä

Tekniset tiedot
Syöttöjännite:

230 V AC

Moottorijännite:

24 V AC

Teho:

300 W

Maksimi vääntömomentti: 200 Nm

6

Sulkuleveys:

1-4m

Avautumisaika:

2-6s

Toimintalämpötila:

-20˚ - +55˚
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AUTOMAATTIPUOMIT

TIEPUOMI

SPEED G4500 - G6500

Eduillinen ja vahvarakenteinen puomi, sulkuleveys 4,5-6 m.
Speed-tuoteperheen sähköisten puomien valikoima on Demexin myyntimenestys.
Speed-puomit ovat pystypuomeja, jotka avautuvat ja sulkeutuvat pehmeästi
ja varmasti 90°. Speed- puomit toimivat oikealle tai vasemmalle avautumaan
asennettuina.
Nämä hintansa arvoiset ja pidetyt puomit ovat saanet osakseen markkinoiden
kiinnostuksen monista syistä ja monien etujensa takia:
• Erinomainen ja kestävä laatu
• Luotettava ja monitoiminen mekanismi
• Varma, nopea ja monipuolinen ohjattavuus
• Mekanismin ja elektroniikan taattu toimintavarmuus
Speed-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina
ne sopivat 1-6,5 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 6,5-13 metrin. Demex
valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"-periaatteella asiakkaan
toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus
pyynnöstä.

Toimitetaan maalattuna tai
ruostumattomasta teräksestä

Tekniset tiedot
Syöttöjännite:

230 V AC

Moottorijännite:

24 V AC

Teho:

300 W

Maksimi vääntömomentti: 600 Nm
Sulkuleveys:

4,5 - 6,5 m

Avautumisaika:

4-8s

Toimintalämpötila:

-20˚ - +55˚
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AUTOMAATTIPUOMIT

TIEPUOMI

FORCE GARD 4

Tyylikkään näköinen ja hintansa arvoinen liikennepuomi, sulkuleveys 1-4 m.
Force-tuoteperheen suuri valikoima koostuu tyylikkäästi muotoilluista ja
varmatoimisista ,sähkömagneettisesti ohjattavista tie- ja liikennepuomeista.
Puomit liikkuvat nopeasti ja pehmeäst, ovat käyttäjäystävällisiä ja soveltuvat
käytettäviksi kaikenlaisissa ympäristöissä. Force - sarjan puomit voidaan asentaa
avautumaan oikealle tai vasemmalle.
Force- puomien etuja ovat:
• Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
• Monipuoliset ja monitoimiset sähkötekniset ratkaisut
• Korkea ja pettämätön laatu
• Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu
Force-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne
sopivat 1-8 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 3-16 metrin. Demex valmistaa
ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"-periaatteella asiakkaan toivomusten
mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.

Toimitetaan maalattuna tai
ruostumattomasta teräksestä

Tekniset tiedot
Syöttöjännite:

230 V AC

Moottorijännite:

24 V AC

Teho:

300 W

Maksimi vääntömomentti: 600 Nm

8

Sulkuleveys:

1-4 m

Avautumisaika:

2-6s

Toimintalämpötila:

-20˚ - +55˚
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AUTOMAATTIPUOMIT

TIEPUOMI

FORCE GARD 8

Vahva ja tyylikäs tiepuomi, kulkuleveys 4-8 metriä.
Force-tuoteperheen suuri valikoima koostuu tyylikkäästi muotoilluista ja
varmatoimisista sähkömekaanisesti i ohjattavista tie- ja liikennepuomeista.
Puomit liikkuvat nopeasti ja pehmeäst, ovat käyttäjäystävällisiä ja soveltuvat
käytettäviksi kaikenlaisissa ympäristöissä. Force - sarjan puomit voidaan asentaa
avautumaan oikealle tai vasemmalle.
Force- puomien etuja ovat:
• Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
• Monipuoliset ja monitoimiset sähkötekniset ratkaisut
• Korkea ja pettämätön laatu
• Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu
Force-puomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina ne
sopivat 1-8 metrin aukkoihin ja kaksoispuomeina 3-16 metrin. Demex valmistaa
ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"-periaatteella asiakkaan toivomusten
mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja huoltosopimus pyynnöstä.

Toimitetaan maalattuna tai
ruostumattomasta teräksestä

Tekniset tiedot
Syöttöjännite:

230 V AC

Moottorijännite:

24 V AC

Teho:

300 W

Maksimi vääntömomentti: 600 Nm
Sulkuleveys:

2-8m

Avautumisaika:

4-8s

Toimintalämpötila:

-20˚ - +55˚
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AUTOMAATTIPUOMIT

TIEPUOMI

PERFORMANCE
GARD 12

Performance on Demexin suurin sähkömekaaninen pystypuomi tiekäyttöön.
Performancessa on vastapaino, minkä ansiosta jopa 24 metrin kulkuaukon
puomin työliike kestää vain 10 sekuntia. Performance-tiepuomia käytetään
alueilla, joilla vaaditaan erityisen leveitä kulkukaistoja.Sen ostavat asiakkaat, jotka
vaativat vahvaa, hintansa arvoista ja varmaa puomia. Mekanismi ja sähkölaitteisto
on rakennettu kestämään kiivasta työtahtia, jolloin puomi toimii lukuisia kertoja
vuorokaudessa.
Performancen voittoon markkinoilla johtaneita etuja ovat:
• Varma toimivuus ja luotettava mekanismi
• Monipuoliset ja monitoimiset elektroniikan ratkaisut
• Korkea ja pettämätön laatu
• Käytännöllinen ja tyylikäs muotoilu
Tiepuomit on sovellettu Pohjolan ankaraan ilmastoon. Yksittäispuomeina
ne soveltuvat 8-12 metrin metrin kulkuaukkoihin ja kaksoispuomeina 1224 metrin. Demex valmistaa ja ohjelmoi puomit toimimaan "plug n’ play"periaatteella asiakkaan toivomusten mukaan. Käyttöön ottoon liittyvät palvelut ja
huoltosopimus pyynnöstä.

Z-Lack -jauhemaalaus

Tekniset tiedot
Syöttöjännite:

230 V AC

Moottorijännite:

24 V AC

Teho:

300 W

Maksimi vääntömomentti: 600 Nm

10

Sulkuleveys:

9-12 m

Avautumisaika:

10 s

Toimintalämpötila:

-20˚ - +55˚
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AUTOMAATTIPUOMIT

Easy-ajoneuvoilmaisin
Tuotteen nro. ET2000

Easy-ajastimellinen matkapuhelinmoduuli
Tuotteen nro. 009725

Mobiilituki
Tuotteen nro. EC1014

Skarv - puomien liitostarvikkeisto
Tuotteen nro. EC1030

Easy-käsilähetin, 4-kanavainen

Vahva puomin lepotuki

Tuotteen nro. EC1054

Tuotteen nro. EC1013

Heijastin
Tuotteen nro. EC1015

Easy- pienikokoinen varoitusvilkku,
oranssi, 230V
Tuotteen nro. EC1045

Speed+ : laitteiston suojakotelointi
Tuotteen nro. EC10301
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DEMEX AB
Norra Släthultsvägen 9
333 30 Smålandsstenar
Sweden
e-mail: info@demex.se
tel: +46 (0) 371 335 40

