
Trådlös infrastruktur blir inte bättre än så här



IT

Hamn

Säkerhet

Flyg



Vixor & Co är ett produkt- och tjänsteföretag som levererar en helhet inom 
trådlös kommunikation och systemuppbyggnad till företag och kommuner. Bland 
produktgruppernafinnsegenutveckladetrådlösaI/O-system,radiomodem,trådlös
nätverksutrustningförIP-trafik,trådlösfiberochspecialutrustninginommast-, 
antenn- och signalsystem.





Det här är trådlös kommunikation.

Radiokommunikation är idag ett väldigt vitt begrepp som rymmer många olika 
teknikerochkvalitetsnivåer.Detkanhandlaomlångaellerkortaavstånd,storaeller
småytor,liteellermycketdata.Vilkenvariantsompassarbästförettenskiltprojekt
beror ofta helt på förutsättningarna – men de stora fördelarna har de alla  gemensamt. 
FrånVixorfårduettständigtfungerandesystem,samtidigtsomduslipper
sårbar heten och kostnaderna som kommer med traditionella system.

Att använda kabel kan vara förenat med omfattande kostnader. Det tar tid att dra 
kablage,ochresultatetblirsåstatisktattdetärnästintillomöjligtatteffektivtanpassa
efterskiftandeförutsättningar.Detgördessutomlösningensårbar,medantrådlös
kommunikationärstarkare,snabbareochsäkrareännågonsin.Medentrådlöskom-
munikationslösning betalar du bara en gång – för uppförande och installation. Eftersom 
duägerutrustningentillkommeringalöpandeavgifter,ochsåvälservicesomunder-
håll är försumbara kostnader jämfört med traditionella lösningar.

•	 Du äger ditt eget nät

•	 Inga löpande kostnader

•	 Full driftsäkerhet

•	 Skalbart och flyttbart

•	 Lönande överkapacitet



CMP: Därför valde vi Vixor.

CMP(CopenhagenMalmöPort)ärenavdestörstahamn-ochterminal-
operatörernaiNorden,ochenavdestörstahamnarnaiNordeuropaföranlöpav
kryssningsfartyg.Idagärnavetideraskommunikationssystemettflertalradiolänkar
ifrånVixor.Denhuvudsakligaanledningenattdevaldetrådlösfibervarjusttillför-
litligheten. De behöver veta att datakommunikationen fungerar och är tillgänglig 
dygnetrunt,åretom.Attdetdessutomlätdemsparainpåvadsomannarsvoreen
kostsamfysiskinstallation,gjordeförståsintesakensämre.Vixorslösningärskalbar,
flyttbarochharenROIpå13månader.



“Vi slapp en dyr installation och att dra fysiska kablar i en svår miljö. Nu äger vi vår  
infrastruktur och kan anpassa den efter verksamheten.”  

David Bodén, IT-chef Copenhagen Malmö Port.

FlerexempelpåhurlösningarfrånVixorgörlivetlättareförföretagoch 
kommunerhittardupåwww.vixor.com

•	 Full redundans – garanterad up-time

•	 Return of investment: 13 månader

•	 Sveriges första civila 400 Mbit radiolänk

•	 Lösningar för logistik & säkerhet

•	 En leverantör, flera radiosystem
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Flygplatserharenmycketkomplexuppbyggnad 
där driftsäkerhet och funktion för de olika tekniska  
systemenäravstörstavikt.Vihargjortflerainstalla-
tioner för Swedavia och Luftfartsverket.
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VA rymmeroftaproblemvadgällerlångaavstånd,  
storaytor,dåligakablageochiblandoländigterräng. 
Vierbjuderunikalösningar,projektering,kommunika-
tionsmätningar,montage,driftsättningsamtkontroll 
och uppföljning.

IT ITfinnsidaginomallaverksamheterochorganisationer.
Detbehövsblandannatpålitligredundans,högtillgäng-
lighet,mycketkapacitet,höghastighetochflexiblasystem.
Blandannat.Vigördettatrådlöst.

Här är vi. Var är du? 
Vixorfinnsochverkaröverhelalandet 
(ochlängrebortänså).Härserduen 
övergripande sammanfattning av våra  
aktiva installationer idag.

TRÅDLÖST

Hamnområdenäridaghögeffektivalogistikcenter 
med stora mängder gods och rörelser per dygn.  
ViharlevereratsysteminomIT,el- ,säkerhets-och
fastighetsapplikationer.

HAMN

El, kraft och belysning är stora och viktiga samhälls- 
faktorersommåstefungera.Vihargenomåren 
levererat säkra kommunikationssystem till branschens 
ledande aktörer över hela Sverige.

EL



Vixor finns och verkar  
över hela landet.



Vixor – en kort historik.

Vårenklafilosofiärdensammaidagsomnärvistartadevårverksamhetförsnart
20 år sedan: bort med sladdarna. De behövs inte längre. Faktum är att de bara gör 
alltingkrångligare,dyrareochmersårbart.Trådlöstärtryggt,trådlöstärenkeltoch
trådlöst lönar sig. 

Viharjobbatmeddetlängenogförattvetaprecishurviskakramaurdetallra 
bästaförjustdinabehov.Tillexempelgenomattinteutgåifrånmallareller 
schablonernärvitarframlösningar,utanutgåifråndinaförutsättningarochbehov.
Ochattvaramedhelavägenfråndetförstaövergripandediskussionsmötet,tillnärvi
restmastenochfåttalltingattfungeraprecissomdetska.Helhetstänketharvialltid 
medoss,oavsettomdubaravillseöverochoptimeraendelavettbefintligtsystem,
eller ta vår hjälp för att skapa ett helt nytt.

•	 Grundat 1993

•	 Trådlös kompetens över hela skalan

•	 Rådgivning och projektledning

•	 Monteringsarbete

•	 Turnkey-projekt

•	 Hjälp med myndighetskontakter



IT-drift
telecom
vindkraftsparker
logistiklösningar
mediatrafik
tunnelsystem

sjöar/dammar
ställverk
övervakning
mätvärdesinsamling
belysningsstyrning
fastighetsautomation

kamera- och passersystem
säkerhetslösningar
brandskydd
portstyrningar
PLC/RTU-kommunikation

Astra Zeneca  

Eolus Vind  

Fortum  

Försvarsmakten  

Göteborgs Hamn  

Luftfartsverket/Swedavia 

Preemraff  

SBS Radio  

Södra Timber  

Vattenfall  

YIT Sverige  

Ett 50-tal kommuner

Exempel på sådant vi har arbetat med:  

Ett axplock av de vi redan hjälpt:



Vixor & Co är ett produkt- och tjänsteföretag som levererar en helhet inom trådlös kommunikation och 
systemuppbyggnadtillföretagochkommuner.Blandproduktgruppernafinnsegenutveckladetrådlösa
I/O-system,radiomodem,trådlösnätverksutrustningförIP-trafik,trådlösfiberochspecialutrustninginom
mast-,antenn-ochsignalsystem.
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Vixor & Co AB Säljkontor
Veddestavägen 13
175 62 Järfälla (Stockholm)
031-778 39 03 (Växel)

Huvudkontor
Kullegatan 8
412 62 Göteborg
031-778 39 03

info@vixor.com
vixor.com


