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Att titta framåt och hitta lösningar på hur vi ska bevara den här planeten för framtida 

generationer är minst sagt aktuellt. Vi på Dinbox har sedan starten alltid varit 

medvetna om vikten av att lämna efter oss ett arv vi kan vara stolta över. Vi arbetar 

ständigt med att minimera vår påverkan av naturen i vår tillverkning och transport. 

Men det är inte bara förarbetet som är viktigt - med våra produkter kan man spara 

in både papper och drivmedel som annars hade bidragit till de klimatförändringar 

som sker runt om i världen. Vi är måna om att du ska vara trygg med att du gör ett 

klimatsmart val med Dinbox produkter.

HÅLLBARHET



EN LEVERANTÖR
ETT SYSTEM

PASSERSYSTEM

PORTTELEFONI

KOMMUNIKATION

BOKNINGSSYSTEM

FASTIGHETSBOXAR

PAKETLOGISTIK

Dinbox är en helhetsleverantör av de 

system som behövs i fastigheten - 

från passage till kommunikation och 

bokning. Genom att allt hanteras med 

samma nycklar, i samma webbaserade 

admingränssnitt och med samma 

typ av strömförsörjning blir det både 

enklare och billigare att installera och 

administrera systemet.



Dinbox lösning hanterar alla bostadshusets 

utrymmen, från källare till vind. Våra olika produkter, 

nycklar och husets boende  hanteras i samma 

webbaserade administrationsverktyg. Vårt mål 

är att användaren ska slippa ha flera olika inlogg, 

system och verktyg att rätta sig efter. Systemet 

och produkterna är gjorda för att vara snabba 

att installera, enkla att utöka och lätt att hantera i 

daglig drift. Kostnader för produkter, installation 

och hosting  blir också betydligt mindre i jämförelse 

med andra leverantörer.

 » En leverantör för post, paket, 
passage och bokning

 » Lågt pris

 » Lättinstallerat

 » Nätverksanslutning och 
strömförsörjning i en och 
samma kabel

 » Enkelt att utöka med nya 
produkter

1. Elrum
Elrummet fungerar som hjärtat i fastigheten. Här 

finns nätverks- och strömanslutning placerade för 

alla produkter som sedan monteras i byggnaden.

2. Tvättstuga
Utanför tvättstugan kan en bokningstavla placeras. 

En läsare kopplad till ett elslutbleck i dörren ser till 

att bara den som bokat tid kan öppna dörren.

3. Port
I porten monteras porttelefonen med inbyggd 

läsare. Boende och posten använder sin 

elektroniska nyckelbricka för att komma in, medan 

besökare ringer till den person de ska till.

 

4. Entré
I entrén placeras digitala fastighetsboxar för 

all posthantering i byggnaden. Paketboxar gör 

de möjligt för de boende att ta emot större 

försändelser. Den digitala trapphusdisplayen 

Wallpad används för kommunikation, bokning och 

information.

5. Källare
För passage till exempelvis källare - men också 

gårdshus, vind eller andra utrymmen - placeras 

läsare eller koddosor.

6. Våningsplan
Utanför lägenhetsdörrarna på varje våningsplan 

monteras tidningshållare med digital display och 

namnvisning.

Ett system

HELA HUSETS
BEHOV

1.
2.

3.

4.

6.

5.
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INTEGRATION
Våra system och produkter är byggda 

från grunden för att vara öppna för 

integration. Det finns trender inom 

fastighetssektorn med inlåsningseffekter 

där kunden tvingas välja tjänster och 

produkter från samma leverantör. 

Istället för att försöka vara bäst på 

allting välkomnar vi andra system och 

leverantörer som har sin egen nisch. 

Med fler aktörer på marknaden ser vi 

också spännande idéer, smarta system 

och nya lösningar. Utöver de vi redan är 

integrerade med idag så arbetar vi hela 

tiden med att ansluta våra system till så 

många andra inom fastighetssektorn som 

vi kan. Välkommen till familjen! 

 » Samarbeten, integration och 
gemensamma lösningar

 » API:er för kommunikation 
mellan system

 » Vi välkomnar nya leverantörer, 
utvecklare och nischade 
specialister med olika fokus

1. Mellanliggande system
Dinbox mjukvara kan integreras med 

mellanliggande system, som ofta används för att 

styra flera olika system som inte kommunicerar 

direkt med varandra. Administrationen kan då 

skötas från en och samma plattform.

2. Andra passersystem
Man kan också integrera direkt mellan Dinbox och 

en annan leverantörs passersystem, något vi både 

redan gör och söker fler samarbeten inom. 

3. Andras produkter
Ett tredje sätt att integrera är att installera andra 

tillverkares produkter tillsammans med Dinbox 

produkter, exempelvis en extern läsare från en 

annan leverantör till våra digitala fastighetsboxar.

4. Elektroniska nyckelbrickor
Har man redan ett passersystem med flera nycklar 

från en annan leverantör i cirkulation så fungerar 

även de med våra produkter om man kompletterar 

systemet. 

5. fastAPI
Vi förhåller oss till fastAPI från SABO, den 

nya standarden för kommunikation inom 

fastighetssektorn, vilket gör att integration 

kan ske till att system som också följer denna 

branschstandard.

Dinbox
molnlösning

Mellanliggande
system

Fastighets-
system

Andra
passersystem

fastAPI

Dinbox
produkter

Andra
tillverkares
produkter

1.

2.

3.4.

5.

Sätt att integrera
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VÅRA
INTEGRATIONER  

Som leverantör i passersystemsbranschen är

det omöjligt att bortse från att det finns andra

tillverkare och leverantörer. Man kan se dem 

som konkurrenter, men vi väljer istället att se 

dem som kollegor. Vi förstår att inte varje system 

passar för alla kunder - eller att man redan har 

ett system installerat sedan tidigare. Så när det 

ska kompletteras, river man ut hela det gamla 

systemet då? Eller väljer man att anpassa sig? Vi 

har idag integrationer med tex leverantörerna 

RCO och Aptus, och diskussioner pågår med 

flera andra. Det betyder att våra taggar och 

fastighetsboxar kan användas i redan uppsatta 

system från dessa leverantörer. Eller att man kan 

komplettera vårt system med exempelvis en läsare 

från dem.

Vi har även integrationer med mellanliggande

system som fungerar som en brygga mellan

en fastighetsägares fastighetssystem och dess

passersystem. De mellanliggande systemen

används av fastighetsägaren för att förenkla deras

förvaltning och för att minska inlåsningseffekter

till särskilda leverantörer. Här har vi exempelvis

integrationer med de mellanliggande systemen

Amido och WSP Passad, som i sin tur har

integrationer med fastighetssystemen Xpand

(Incit), Husar (Momentum), Vitec Nova och Agda.

Några av deras kunder är Willhem, Balder,

Rikshem, Kopparstaden och Lulebo. Notera 

att dessa system och integrationer inte är en 

uttömmande lista utan de förändras och utökas

ständigt.

 

Är du intresserad av hur ni kan utnyttja

möjligheterna till max? Frågor om hur det faktiskt

fungerar att installera och förvalta ett system med

integrerade produkter? Hör av dig till oss.
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 » Snabbt och enkelt installerat

 » Skapar trygghet

 » Gemensamt system med Dinbox 

andra produkter

 » Underlättar nyckelhantering

 » Hantera elektroniska 

nyckelbrickor över internet

 » Hjälp och support för att komma 

igång

Dinbox elektroniska passersystem kan användas 

för hela fastighetens skalskydd och för alla dörrar 

och utrymmen. Genom att genomgående använda 

standardiserade nätverkskablar och centralenheter 

blir installationen snabb och smidig. Över 

internet kan fastighetsskötaren själv ställa in vilka 

passernycklar som ska fungera till de passerläsare 

som är utplacerade i fastigheten. Då alla enheter 

har internetuppkoppling börjar inställningar att 

gälla omedelbart, och administratören behöver inte 

oroa sig över installationer eller uppdateringar av 

servrar eller centrala system. Dinbox tillhandahåller 

all service av databas och server, och förvaltaren kan 

istället fokusera på andra uppgifter.

Passersystem

Enkel nyckelhantering

Elektroniska nyckelbrickor innebär enkel 

och smidig hantering för förvaltaren.

Alltid online

Hela systemet hanteras över internet, 

vilket innebär ständig tillgång till 

inställningar.

Anpassad behörighet

I Dinbox passersystem kan behörighet 

och tillträde bestämmas för olika 

grupper.

Stora och små

Vårt passersystem passar både större 

komplex med hyresrätter som mindre 

bostadsrättsföreningar.

Snabb uppstart

Att integrera och komma igång med 

passersystem går snabbt och enkelt. Vi 

erbjuder supporttjänster och hjälp att 

komma igång.

Kort intjäningstid

En investering i passersystem har 

kort återbetalningstid, oftast inom 36 

månader. I om- och nybyggnation sparas 

kostnaden in nästan direkt.

Integration

Fördelar

Med andra leverantörer

Dinbox passersystem är 

anpassat för att kunna integreras 

med andra leverantörers 

produkter. Exempelvis 

använder många i dagsläget 

nyckelbrickor från andra svenska 

passersystemsleverantörer. 

Samma nyckelbrickor som redan 

finns i systemet kan exempelvis 

användas om man vill installera 

Dinbox passerläsare. Vid 

installation kopplas produkterna 

upp på ett eget eller fastighetens 

nuvarande nätverk, och är efter 

det klara att sättas igång.

Med fastighetsboxar

Passersystemet kan integreras 

att fungera med fastighetsboxar. 

Med elektroniska lås blir 

nyckelhanteringen både lättare 

och säkrare när fastighetsboxar 

och passersystem kontrolleras 

med samma elektroniska 

nyckelbrickor. Försvinner 

en nyckelbricka kan 

fastighetsägaren enkelt 

spärra denna och koppla en 

ny nyckelbricka till låset inom 

minuter efter att den försvunnit. 

Nyckelbrickor kan också 

datumbestämmas att börja eller 

sluta gälla ett visst datum.

Med Wallpad

Passersystem kan också 

integreras med våra digitala 

våningsregister Wallpad. 

Via Wallpad kan man boka 

tvättstuga som en del i 

passerlösningen. Att användarna 

själva kan se över sina bokningar 

på plats och hantera systemet 

själva ger god service och en 

ökad boendestandard. Endast 

den som bokat tvättstugan har 

möjlighet att komma in under 

sina tider.
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 » Ökad säkerhet

 » Enbart behöriga kan passera

 » Kod och nycklar sprids inte

 » Ring mobil eller fast telefon

 » Lättanvända produkter

Med en porttelefon kan besökare i fastigheten 

bli insläppta genom att ringa en boende eller ett 

företag på adressen. Fördelen med porttelefoni 

jämfört med nycklar och portkod är att besökaren 

måste godkännas varje gång – de kan inte låna en 

nyckel eller få en kod som kan användas vid andra 

tillfällen, lämnas över till annan part eller på annat 

sätt spridas. Många fastigheter väljer att helt ta 

bort portkod och enbart använda nyckelbrickor för 

de boende och porttelefoni för besökare för ökad 

säkerhet.

Uppringning sker till mobil- eller hemtelefon, där 

den uppringde kan kommunicera med besökaren 

och öppna porten med ett knapptryck i telefonen. 

Uppringningen sker över så kallad IP-telefoni, vilket 

är både pålitligt, säkert och har ett lågt pris.

Porttelefoni

Enkel och snabb installation

Dinbox produkter använder 

standardiserat kablage, PoE-teknik 

och vanliga routrar. Det gör det enkelt 

att installera hårdvaran med minimal 

förkunskap och det går också fort.

Slipp upphandling

Många leverantörer överlåter till 

kunden att lösa med abonnemang 

för porttelefonin. Dinbox har istället 

upphandlat ett bra kontrakt med IP-

telefonileverantören, och som kund hos 

oss tar du del av den bästa rabatten 

utan krångel.

Färre felkällor

Dinbox levererar både hårdvara, 

mjukvara och står för abonnemanget. 

Det innebär en leverantör för hela 

slingan, och man vet alltid vem man 

ska kontakta. Vi har tagit bort lokala 

servrar, ATA-boxar och andra produkter 

som länge varit ett krav – och med färre 

produkter får man färre felkällor.

TP511

TP511 är en robust 

porttelefon för trygghet, 

passerkontroll och smidig 

kommunikation. Med en 

responsiv touchskärm 

och ett tåligt skal i CNC-

fräst aluminium ger den 

användaren en förstklassig 

upplevelse. IP-telefoni 

hanterar uppringning till 

mobil och fast telefon.

IP-Telefoni i molnet

Med Dinbox portelefoni 

behöver du inte tänka på att 

teckna abonnemang med 

operatörer. Det löser vi och som 

kund hos oss tar du del av den 

bästa rabatten utan krångel

Förenklad förvaltning

Dinbox system tillåter boende att 

själva ändra sina uppgifter, exempelvis 

nummer som ska ringas upp från 

porttelefonen. Att slippa den typen av 

förvaltning kan spara enormt mycket tid 

för den genomsnittliga förvaltaren.

Lågt pris

Vi vill erbjuda marknadens bästa 

porttelefoni till lägst pris. Kontakta 

Dinbox för att få en offert.

Enkel användning

Produkten och systemet är så lättanvänt 

att de uppmuntrar till användning, 

både hos boende och besökare. Ingen 

separat guide behövs för att förstå hur 

man ska gå till väga.

Produkter

Fördelar
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Vi är marknadsledande 
i Norden!

I dagsläget är Dinbox producenten av cirka 75 % av alla 

fastighetsboxar som säljs i Sverige. Vi har nått den positionen 

genom enkla, kvalitativa produkter, kundtjänst i världsklass och 

engagerade medarbetare.



 » Media- och meddelandevisning

 » Våningsregister

 » Touchfunktion

 » Bokningsmöjligheter

 » Energimätning

 » Tidtabeller för lokaltrafik i realtid

 » Snabb installation

 » Lägg till applikationer efter 

behov

Kommunikation mellan förvaltare och de boende 

blir allt viktigare. Våra lösningar gör det möjligt få ut 

viktig information till en stor mängd personer. 

Wallpad är en touchskärm med ett digitalt 

våningsregister och en portal för visning av 

meddelanden, bilder och andra appar. Här kan man 

visa viktig information, kontaktuppgifter till styrelse 

eller förvaltare eller varför inte energianvändning 

eller tidtabeller till busshållplatsen utanför 

fastigheten. Utöver det har Wallpad även pekskärm 

och ett inloggningssystem där användare kan 

logga in och boka allmänna utrymmen, exempelvis 

tvättstuga.

Kommunikation

Flera applikationer

Lägg till applikationer som exempelvis 

visning av hemsida, våningsregister, 

busstidtabell som uppdaterar i realtid.

Enkelt system

Ingen installation behövs. Allt hanteras 

i webbläsaren, och är väldigt enkelt att 

hantera. Lägg till text, bilder eller video. 

Flera administratörer kan dela på ett 

konto.

Snabb uppdatering

Avsändaren kan skicka ut uppdateringar 

från valfri webbläsare. Informationen 

når rätt personer vid rätt tillfälle, och 

kan sen plockas bort direkt när det blir 

inaktuellt.

Tydlig information

Information och bilder syns tydligt 

upplyst och tillkallar uppmärksamheten 

hos de boende. Gör antingen 

meddelanden direkt i systemet eller 

ladda upp bild eller pdf.

Massutskick

Välj vilka Wallpad som ska få vilken 

information, och hur länge meddelandet 

ska ligga uppe. Det underlättar vid 

förvaltning av flera trapphus och 

fastigheter.

Logga in för att boka

Boende kan använda touchskärmen 

för att logga in och boka exempelvis 

tvättstga, bastu eller grill.

Fördelar

Wallpad
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 » Alltid full översikt

 » Valfritt antal bokningsbara 

resurser

 » App till Android & iPhone

 » Boka via dator, mobil, surfplatta 

eller Wallpad

 » Enkelt att använda

 » Support från Dinbox

 » Ingen mjukvaruinstallation

Tiden då de boende, oavsett om det 

gäller hyresgäster eller medlemmar i 

bostadsrättsföreningen, måste springa ner i källaren 

för att undersöka om det finns möjlighet att tvätta är 

över.

Genom Dinbox system kan de enkelt få en översikt 

över lediga tider, boka och avboka – och allt med ett 

enkelt knapptryck. Allting sköts via en webbsida där 

de boende loggar in med personligt konto för att 

få åtkomst till exempelvis tvättstugan i sin fastighet. 

Förvaltaren kan logga in och administrera tider, 

tillgänglighet och liknande.

Bokningssystem

Distansbokning

Oavsett var i världen användaren 

befinner sig har denna alltid tillgång till 

sitt bokningsschema.

Automatisk avbokning

Välj om passet ska bli tillgängligt om inte 

bokningen används inom en viss tid från 

passets start.

Marginaler

Ställ in om användare ska komma in 

en stund före eller efter sin bokade 

tid, exempelvis för att hämta tvätt ur 

torkskåp på annan användares bokade 

tid.

Fritt antal användare

Dinbox system stöder ett (nästan) 

oändligt antal användare.

Antal och längd på pass

Välj hur många pass som ska vara 

tillgängliga per dag och mellan vilka 

klockslag de ska gälla.

Antal bokningar

Administratören väljer hur många pass 

som varje användare ska kunna boka in i 

förväg för en viss resurs.

Undantag

Lås vissa dagar för att helt förhindra att 

någon bokning sker, exempelvis under 

helger.

Möjligheter

Med lite hjälp är det enkelt att skapa 

avancerade lösningar och skapa 

scheman helt efter fastighetens behov.

Fördelar

Så fungerar det

Bokning

Användaren når sina bokningar 

via touchskärmen Wallpad i 

entrén, eller på en dator eller 

telefon. Väl inloggad kan 

man boka, se sina kommande 

bokningar och avboka tider.

Server och webbtjänst

Dinbox tillhandahåller server, 

webbtjänst och databas, 

så ingen installation eller 

konfiguration behövs från 

kundens sida. Administratören 

kan själv välja vad som ska kunna 

bokas, av vem, och när det ska 

kunna ske. Inställningarna kan 

gälla allt från flera fastigheter till 

en enskild person.

Läsare och lås

Dinbox uppkopplade 

passerläsare hanterar passage 

till exempelvis tvättstugan. Har 

den boende en tid bokat låses 

dörren upp, men annars inte. 

Intelligenta inställningar gör 

att det exempelvis fortfarande 

går att komma in en stund efter 

tvättidens slut om det skulle 

behövas.
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 » Minskad inbrottsrisk

 » Hindrar spridning av eld- och rök

 » Solid lägenhetsdörr stänger ute 

ljud och lukter från trapphuset

 » Behåll värmen i lägenheten 

bättre

 » Utdelning i entré ger bättre 

arbetsförhållande för brevbärare

 » Hämta posten vid behov

En fastighetsbox är en större enhet med individuella 

fack som placeras i anslutning till entrén i 

flerfamiljsbostadshus. Istället för att brevbäraren 

delar ut posten i de boendes brevinkast i 

lägenhetsdörren har varje lägenhet ett eget fack i 

boxen som endast de har tillgång till.

Denna metod att ta emot post är vanlig genom 

hela Europa, och blir vanligare och vanligare i 

Sverige. Fördelarna är många; bland annat är helt 

solida lägenhetsdörrar bättre mot både inbrott och 

brand. Eftersom trapphus har olika förutsättningar – 

smala, breda, gamla, nya – har vi flera modeller och 

tillbehör som gör att man kan hitta rätt fastighetsbox 

oavsett behovet.

Posthantering
En digital fastighetsbox är en box 

med digitala namnskyltar och 

elektroniska lås samt en läsare för 

elektroniska nyckelbrickor. Med 

digitala namnskyltar behöver man inte 

bekymra sig över namnbyte vid ut- 

eller inflytt, då allt sköts över internet. 

Skärmarna spar på både miljön, 

plånboken och fastighetsskötarens tid.

Med elektroniska lås blir 

nyckelhanteringen både lättare och 

säkrare. Fastighetsboxen kontrolleras 

av personliga och unika nyckelbrickor. 

Försvinner en nyckelbricka kan 

fastighetsägaren enkelt spärra denna 

och koppla en ny nyckel till låset direkt 

från datorn inom minuter efter att den 

försvunnit.

Ökad säkerhet

Inkastfria lägenhetsdörrar minskar 

risken för inbrott och ger möjlighet till 

sänkt försäkringskostnad.

Skyddad bostad

Stäng ute lukter, rök, brand och ljud och 

behåll värmen i lägenheten.

Integrerat i systemet

Fastighetsboxarna integreras i systemet 

och samma nyckel som till passage 

används även för att hämta post.

Kundfavorit

Modell Svenskboxen från Dinbox är den 

mest sålda fastighetsboxen i Sverige det  

senaste decenniet.

Bättre arbetsmiljö

Bättre arbetsmiljö för brevbärare ger 

ökad konkurrens och möjlighet till lägre 

portopriser.

Anpassa efter behov

Välj färg, form och storlek helt efter 

behov. Montera på stativ, hängande på 

väggen eller infälld.

Fördelar

Digital fastighetsbox
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 » Färgval

 » Benstativ

 » Snedtak

 » Träram

 » Dubbel- och trippelfack

 » LED-belysning

 » Elektroniska lås

 » Digitala namnskyltar

Dinbox fastighetsboxar och paketboxar är 

framtagna för att kunna anpassas efter köparens 

behov. Alla våra modeller är fristående, kompletta 

produkter, men ofta kan tillbehör göra att specifika 

behov verkligen tillfredställs.

Våra tillbehör sträcker sig från allt från lås till tak 

och ökad boendeservice som avlastningsbord 

och servicefack. Genom att plocka till de tillbehör 

man önskar kan man skapa en unik fastighetsbox 

specialanpassad efter just sitt eget trapphus.

9010
Renvit

1014
Elfenben

2000
Gulorange

3000
Eldröd

5024
Pastellblå

6034
Pastellturkos

9001
Kräm

1018
Zinkgul

2003
Pastellorange

3002
Karminröd

5021
Vattenblå

6019
Pastellgrön

1013
Ostronvit

1021
Rapsgul

2009
Trafikorange

3003
Rubinröd

5015
Himmelsblå

6021
Blekgrön

1015
Ljus elfenben

1001
Beige

1017
Saffransgul

1034
Pastellgul

2001
Rödorange

2002
Vermillion

3004
Purpurröd

4004
Rödvinsviolett

5017
Trafikblå

5010
Gentianblå

6032
Signalgrön

6037
Rengrön

6001
Smaragdgrön

6026
Opalgrön

6005
Mossgrön

6017
Majsgrön

9002
Gråvit

9006
Vit aluminium

7044
Silkesgrå

7043
Trafikgrå

9003
Signalvit

1000
Grönbeige

7015
Skiffergrå

7035
Ljusgrå

7001
Silvergrå

7048
Pärlmusgrå

7016
Antracitgrå

7038
Agatgrå

7040
Fönstergrå

7039
Kvartsgrå

7012
Basaltgrå

7006
Beigegrå

8004
Kopparbrun

8016
Mahognybrun

7022
Umbragrå

7021
Svartgrå

9017
Trafiksvart

6018
Gulgrön

Dinbox använder färgskalan RAL för stål och plåt. Markerad kulör är Dinbox 

standard som alltid kan väljas utan tillkommande kostnad.

Vanliga kulörerANPASSA
DIN BOX
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G3 TP511

Funktioner
Med en stor touchskärm, IP-telefoni 

och väl tilltagna skydd mod vandalism 

är TP511 fullmatad med funktioner. Ett 

konkurrenskraftigt pris tillsammans med 

lätthanterad administration gör TP511 

till ett bra alternativ för både den lilla 

bostadsrätten som för förvaltaren av 

hundratals fastigheter. TP511s läsardel 

R10 kan också användas fristående som 

en beröringsfri läsare.

Specifikationer

 » Kapsling i CNC-fräst aluminium

 » 5” touchskärm

 » Utanpåliggande eller infällt montage

 » 3 mm härdat glas, IK08, 7A på Mohs 

hårdhetsskala

 » Fristående högtalarlåda förstäker 

ljudet

 » Utanpåliggande eller infällt montage

 » Inbyggd summer och 

sabotagekontakt

 » Läser både Mifare och EM

 » Ström och kommunikation med 

RS485

Funktioner
Passerläsare för avläsning av 

nyckelbrickor och kodinmatning. Kan 

monteras antingen vid dörrar som en 

del av ett passagesystem, men också 

för fastighetsboxar för öppna fack med 

elektroniska lås. Kan placeras både 

inom- och utomhus.

Specifikationer

 » Glasfiberarmerad UV-tålig plast

 » Bakgrundsbelyst knappsats

 » Läsarindikator

 » Markering på siffran fem

 » Lätt lutning för enklare användning

 » Utanpåliggande montage

 » Inbyggd summer och 

sabotagekontakt

 » Läser både Mifare och EM

 » Ström och kommunikation med 

RS485

DCU-2

Funktioner
Universell centralenhet som 

kommunicerar med alla Dinbox 

elektroniska produkter. Centralenheten 

kan styra dörrar eller fastighetsboxar 

och har utgångar för tryckknappar, 

elslutbleck och dörrautomatik. Den kan 

även monteras internt i fastighetsbox. 

Centralenheten strömförsörjs via 

PoE och behöver således endast 

nätverkskabel.

Specifikationer

 » Skyddskapsling i plast

 » Offlineläge med minne

 » Nätverks- och PoE+-anslutning

 » Ethernet 10/100 Mbps

 » Valbar 12/24 VDC

 » 2 st RS485-bussar

 » 3 st reläutgångar

 » 4 st ingångar

 » Driftstemperatur -20 till +70 (ºC)

Funktioner
Wallpad är en digital informationsskärm. 

Wallpad kan används som ett digitalt 

våningsregister, men också som en 

portal för visning av meddelanden eller 

bilder. Utöver det har Wallpad även 

pekskärm och ett inloggningssystem 

där användare kan logga in och boka 

allmänna utrymmen, exempelvis 

tvättstuga.

Specifikationer

 » Kapsling i stålplåt och framsida i glas

 » Skärmstorlek 24”

 » Kapacitiv touch

 » Backlight LCD-display

 » Upplösning 1920x1080 Full HD

 » Energisparläge och rörelsesensor

 » Utanpåliggande montage

 » Läser både Mifare och EM

 » Ström och kommunikation med 

RS485

Wallpad
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Svenskboxen Paketbox

Funktioner
Svenskboxen är en komplett produkt 

och i dagsläget Sveriges populäraste 

fastighetsbox. Med en rad smarta 

funktioner är den det självklara 

valet för både nybyggnationen som 

bostadsrättsföreningen.

Specifikationer

 » Ramverk i stålplåt

 » 10 mm inkast

 » 1-20 fack i en eller två kolumner

 » Möjlighet till digitalisering med lås 

och namnskyltar

 » Kan anpassas efter behov med 

fackens storlek och andra tillbehör

 » Pulverlackerad i RAL-kulör

 » Utanpåliggande eller infällt montage

 » SundaHusklassning A

 » Godkänd av ByggKlokt

 » Rekommenderad av Forum För 

Fastighetsboxar

 » P-märkning från SP Sveriges Tekniska 

Institut

Funktioner
Enhet med individuella fack för att ta 

emot paketleveranser i trapphuset. 

Vid e-handel bokas ett fack som sedan 

speditören kan öppna, lämna paket 

i, och låsa. Fackstorlek och antal kan 

väljas efter behov. Paketfack kan också 

integreras direkt i en fastighetsbox som 

ett enskilt fack.

Specifikationer

 » Ramverk i stålplåt

 » Kan anpassas efter behov med 

fackens storlek och andra tillbehör

 » Pulverlackerad i RAL-kulör

 » Utanpåliggande eller infällt montage

 » SundaHusklassning A

 » Paketfack öppnas med app i 

telefonen

Bocken Digital

Funktioner
 Även om posten sorteras i 

fastighetsboxen vid entrén finns det 

en lösning på att få upp tidningen till 

lägenheten. Vi erbjuder tidningshållare 

som fästes utanför varje dörr i 

trapphuset, vilket smidigt och diskret 

ger de boende möjligheten att få 

morgontidningen levererad.

Specifikationer

 » Aluminium, stål eller mässing 

beroende på modell

 » Dolda skruvar

 » Alu kan målas i valfri RAL-kulör

 » Skyddade namnskyltar

 »  Bocken Digital har digital namnskylt

Tidningshållare

Vik

Alu Bocken
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Vi strävar kontinuerligt efter ökad kvalitet och 

minskad miljöpåverkan. I dag har vi en rad 

certifikat från diverse instanser som understryker 

vårt miljö- och kvalitetsengagemang. Våra 

produkter testas mot inbrott, väder och vind 

samt för dagligt bruk innan de godkänns för 

försäljning.

Dinbox är anslutna till BASTA-systemet

Certifikat

Utmärkt kvalitet 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
www.sp.se

Dinbox är Nordens största leverantör av digitala 

fastighetsboxar, men vi gör mycket mer än så. 

Trapphustavlor med touchskärm, passersystem 

och tvättstugebokning över internet är också 

integrerade i vårt system. Vi tror på smarta, enkla 

produkter som fungerar i vått och torrt. Vi tycker 

inte heller att en bra boendemiljö ska förhindras 

av höga kostnader – så de har vi sänkt rejält.

Dinbox

Vi kan erbjuda support på distans eller på plats 

med egna tekniker. Ni når oss på:

 010-33 000 10

 support@dinbox.se

Support
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Dinbox är Nordens största leverantör av 

digitala fastighetsboxar, men vi gör mycket 

mer än så. Trapphustavlor med touchskärm, 

passersystem och tvättstugebokning över 

internet är också integrerade i vårt system. 

Vi tror på smarta, enkla produkter som 

fungerar i vått och torrt. Vi tycker inte heller 

att en bra boendemiljö ska förhindras av 

höga kostnader – så de har vi sänkt rejält.

010-33 000 10
info@Dinbox.se
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