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DIGITALA 
proDukTer

FörbäTTrAD boenDeuppLeveLse     mInskADe kosTnADer
DinBox har tagit fram det nya sättet att kommunicera med de boende. 
De får en snabbare service och upplever dessutom en modern boende-
miljö med ett estetiskt tilltalande trapphus. 

Med ett digitalt våningsregister minskar förvaltningskostnaderna och 
slitaget på miljön. Alla ändringar på skärmen – namnuppdatering, 
meddelanden med mera görs på distans.
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en enkLAre vArDAG      en moDern känsLA 
- meD eTT DIGITALT TrApphus
Med DinBox digitala lösning för boendekommunika-
tion förenklas vardagen både för de boende och för 
fastighetsägaren. Kommunikationen med de boende 
blir snabbare, enklare och mer kostnadseffektiv. Genom 
digitala uppdateringar av information från datorn spend-
erar fastighetsägaren mindre tid och pengar på att 
skriva ut papperslappar som måste sättas upp manuellt 
i fastighetsbeståndet. Via sin dator kan hyresvärden 
bestämma exakt vilka trapphus informationen skall gå 
ut till och när. För den boende betyder det att hon får 
snabbare och bättre information och att boendemiljön 
upplevs som mer modern. En effektiv trivselfaktor helt 
enkelt.

boenDekommunIkATIon kompATIbILITeT

AnsLuT TILL AnDrA sYsTem
Ellåssystem från DinBox är kompatibla med andra 
produkter på marknaden. Systemet ansluts enkelt 
och det enda som din nuvarande postbox behöver 
är strömförsörjning. Ett ekonomiskt och säkert val för 
hyresvärden och de boende. Ett digitalt ellåssystem från 
DinBox förenklar låsning och nyckelhantering, en tag 
kan enkelt spärras och bytas ut.

Digital namnmärkning är kompatibelt med andra system 
för namnmärkning på marknaden: fastighetssystem, 
affärssystem, passersystem. Detta sker genom en 
integration med respektive system. En digital namnsk-
ylt med en skarp skärm istället för ett utskrivet papper 
som slits med årens gång och behöver bytas så fort 
någon flyttar ut eller in gynnar både den boende, fas-
tighetsägaren och brevbäraren.
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DIGITAL InFormATIonskAnAL
WP10 (Wallpad 10”) som DinBox i samarbete med 
Wallpad Sweden utvecklat är den lilla skärmen  med de 
stora möjligheterna. Med ett digitalt våningsregister i ditt 
trapphus kan du snabbt och enkelt förmedla informa-
tion och göra uppdateringar utan att behöva åka ut på 
plats, allt sköts på ett enkelt sätt från din dator.

På en WP10 kan du på ett snyggt sätt visa ett boende-
register över de boende samt förmedla information till 
de boende i huset eller besökare. Du kan även använda 
skärmen för att få intäkter från reklam. Du skriver själv 
enkelt in den information du vill förmedla och bestäm-
mer hur meddelandet skall se ut via www.boenderegis-
tret.se. Mer information om Boenderegistret hittar du på 
sidan 35

Till varje digitalt våningsregister medföljer även en steg-
för-steg guide hur du på enklast och bäst sätt använder 
Boenderegistret.

WALLpAD 10

hAmmerGLAss
-exTrA skYDD
En del boenden har speciella behov när det kommer till 
säkerhet. Därför utvecklade vi WP10 Hammerglass, en 
speciallösning där dina skärmar skyddas lite extra. Med 
ett okrossbart glas som skyddar dina nya våningsreg-
ister behöver du inte oroa dig för att de skall gå sönder. 
WP10 Hammerglass kan beställas med 1 till 4 skärmar 
beroende på vad just du behöver.

WallPad 10 PoE Adapter Internet Boenderegistret
Server/databas

Internt nätverk
i huset

enkeL ATT AnsLuTA
Wallpad10 är enkel att installera i ditt trapphus, allt du behöver är en ström-
källa. Med en internetkabel mellan Wallpad10 och PoE Adaptern ansluts ditt 
våningsregister till internet och kan uppdateras från din dator. På Boende-
registret väljer du och skapar på ett enkelt sätt vilka informations-bilder som 
skall visas på just din Wallpad i ditt trapphus. Via Boenderegistret kan du 
hantera alla dina enheter oavsett var de sitter på en och samma plats.
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DIGITALAFörDeLAr:

FörbäTTrAD mILjö
Det finns stora miljövinster med att låta internet sköta en 
del av förvaltningsarbetet. Många mils bilkörande kan 
undvikas och mycket papper och annat material kan 
sparas. Ett enkelt sätt att bidra till en förbättrad miljö.

FörbäTTrAD boenDeuppLeveLse
De boende får en snabbare service. Ett felstavat namn, en 
nyinflyttad boende, en sambo som flyttar in, meddelande 
om vattenavstängning, oavsett vad som ska göras så 
får den boende en snabbare service då dessa ändringar 
kan göras omgående av förvaltaren oavsett var den 
befinner sig. De boende upplever dessutom en modern 
boendemiljö med ett estetiskt tilltalande trapphus.

sänkTA kosTnADer     ökADe InTäkTer
Med ett digitalt våningsregister minskar förvaltningskost-
naderna. Alla ändringar på skärmen – namnuppdatering, 
meddelanden med mera – görs på distans. Utöver det 
så finns intäktsmöjligheter för fastighetsägare i form av 
annonsintäkter. Vid sidan av det så skapas även good-
will då de som besöker trapphuset upplever en modern 
fastighet med ett högteknologiskt trapphus.

sYsTembeskrIvnInG

WALLpAD 10

poe ADApTer

DiMEnSionEr

ViKT

STrÖM 
 
ViLLKor 
 

DiMEnSionEr

ViKT

inPUT
 
oUTPUT 
 
ViLLKor

255 mm x 45 mm x 355 mm
inräknat lås men inte nycklar. Lämna minst 40 mm fritt utrymme på 
båda sidor för nycklar och gångjärn

5 kg

24V DC, 1A, skyddad PoE dataanslutning

inomhus 

47 mm x 83 mm x  69 mm

Ungefär 100 g

100 - 240 V AC, 50/60 Hz Europlug

24 V DC, 1A, skyddad PoE dataanslutning

inomhus
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en sTor skärm meD sTor kArAkTär
WP19 (WallPad 19”) är det lite större våningsregistret 
som DinBox i samarbete med Wallpad Sweden ut-
vecklat. En stor skärm med stor karaktär som gör stor 
nytta i ditt trapphus. Jämfört med den mindre WP10 
kan WP19 visa mer information på skärmen och har fler 
touchknappar. På digitala våningsregister kan du enkelt 

WALLpAD 19 

och smidigt uppdatera informationen vid din dator och 
behöver inte åka ut på plats för att sätta upp A4-papper. 
Med WP19 kan du utföra bokning av tvättstuga eller 
annan lokal. Du kan använda skärmen för att få intäkter 
från reklam. Du kan även visa information från hemsidor, 
visa bilder eller filmer, samt få andra skräddarsydda 
funktioner enligt önskemål.

FörbäTTrAD boenDeuppLeveLse

FörenkLAD kommunIkATIon I 
DITT TrApphus

enkLA uppDATerInGAr som spArAr
TID     penGAr

FörbäTTrAD boenDeuppLeveLse
Med en WP19 i ditt trapphus kommer boendeupplevels-
en att förbättras och ett modernare intryck ges till såväl 
de boende som besökare. informationen du vill förmedla 
på din WP19 skriver du enkelt in på www.boendereg-
istret.se, där kan du även bestämma utseende på ditt 
meddelande. Mer information om Boenderegistret hittar 
du på sidan 34. Till varje digitalt våningsregister medföljer 
även en steg-för-steg guide hur du på enklast och bäst 
sätt använder Boenderegistret.

sYsTembeskrIvnInG

WALLpAD 19

poe ADApTer

DiMEnSionEr

ViKT

STrÖM 
 
ViLLKor 
 

DiMEnSionEr

ViKT

inPUT
 
oUTPUT 
 
ViLLKor

470 mm x 49 mm x 365 mm
inräknat lås men inte nycklar. Lämna minst 40 mm fritt utrymme på 
båda sidor för nycklar och gångjärn

10 kg

24V DC, 1A, skyddad PoE dataanslutning

inomhus 

47 mm x 83 mm x  69 mm

Ungefär 100 g

100 - 240 V AC, 50/60 Hz Europlug

24 V DC, 1A, skyddad PoE dataanslutning

inomhus



DinBox Sverige AB | Växel: 08-698 39 00 | info@dinbox.se | www.dinbox.se DinBox Sverige AB | Växel: 08-698 39 00 | info@dinbox.se | www.dinbox.se11 12

svenskboxen
Svenskboxen är den kompletta 
postboxen med högsta säkerhet och 
funktionalitet. Förberedd för installa-
tion av Elbion Systems digitala namn-
skyltar. namnskyltarna uppdateras 
automatiskt och görs på ett enkelt 
sätt via boenderegistret.se. in- och 
utflyttsdatum kan bestämmas och 
då uppdateras namnet på postboxen 
automatiskt utan att du behöver göra 
någonting.

DIGITALA 
nAmnskYLTAr

höGsTA säkerheT 
 FunkTIonALITeT

kompATIbeLT sYsTem

DIGITALA nAmnskYLTAr
DinBox har i samarbete med Elbion Systems utvecklat 
ett digitalt system för märkning av namn eller annat vid 
postboxar, tidningshållare, lägenhetsdörr, kontor eller 
annat ställe där behov av märkning av namn eller annat 
finns. Finns som trådbundna eller som trådlösa varianter, 
båda varianter är bakgrundsbelysta för god läsbarhet. 
Produkterna är miljöanpassade dels genom att de är 
lågenergiprodukter samt genom att drivmedel eller pap-
per inte förbrukas vid uppdatering.

Dessa produkter har ett pris som gör att fastighetsägaren 
har en intjäning redan efter 1-3 år. Handlar det om små 
lägenheter, studentlägenheter eller om fastighetsägaren 
väljer att finansiera en del av kostnaden med reklam så 
blir så klart intjäningen ännu kortare eller till och med 
direkt. Använd DinBox Excelfil för beräkning av int-
jäningstid och fyll själv i omflyttningstakt mm så ser du 
hur snabb intjäningen blir i just din fastighet
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eLekTronIsk nYckeL
Med DinBox egna ellåssystem öppnar du postbox 
och ytterdörr med en elektronisk nyckel istället för en 
traditionell nyckel. nyckeln läggs mot avläsaren som 
kontrollerar nyckelns giltighet och öppnar ytterdörr eller 
associerad postbox. En nyckel kan datumbestämmas 
och  gäller då endast mellan givna datum, detta görs 
enkelt av hyresvärden på www.boenderegistret.se. 
Ellåssy-stem finns som 12V eller 24V.

spärrA enkeLT en borTTAppAD nYckeL

FInns som 12v  24v

DATumbesTäm nYckLAr

spärrA borTTAppADe nYckLAr
Med ett ellåssystem är det enkelt att spärra en nyckel ifall den kommit bort 
eller blivit stulen. Du behöver inte byta några lås utan hyresvärden spärrar 
enkelt den borttappade nyckeln på internet och ersätter den med en ny 
unik nyckel som enkelt kopplas till ytterdörr och postbox.

eLLåssYsTem köp sepArAT
Du kan köpa DinBox ellås separat till din nuvarande 
postbox. Du behöver alltså inte köpa en hel postbox för 
att få tag i våra säkra ellås. DinBox har i samarbete med 
Elbion Systems utvecklat ett ellås med tillhörande pas-
sersystem. Med ellåset låses din postbox av ett kabel-
draget solonoidlås med metallregel för högsta inbrotts- 
och driftsäkerhet. Detta istället för ellås med kontaktdon 
samt plastregel som andra system använder sig av.

pAssAr I AnDrA sYsTem
Ellås från DinBox kan inte bara integreras i de egna 
postboxarna utan även i andra tillverkares postboxar. 
De kan även integreras med andra passersystem. Ellås 
finns som 12V och 24V.

säkrA eLLås som enDAsT kräver en 
sTrömkäLLA

pArAmeTrAr minm TYp Ax enheT TILLsTånD

MÄrKSPÄnninG

MÄrKSTrÖM

DriVSPÄnninG 
-VDC

FriGÖrAnDE 
SPÄnninG - VDC

SPoLrESiSTAnS

MAX SPÄnninG-
SMoTSTÅnD

MAX STrÖMMoT-
STÅnD

oMGiVninGSTEM-
PErATUr

FÖrVArinGS 
TEMP
 

2

-20

-30

12

250

55

10

26

530

60

80

volt

volt

volt

volt

Kör 10 sekunder,
stopp 10 sekunder

ohm vid 20 C

C

C

mA

mA
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boenDereGIsTreT

DIGITALA skYLTAr

nYckLArDATor

DIGITALA skärmAr

posTboxArWp10 Wp19

Spärra och lägg till
nycklar om någon
kommit bort eller
stulit. nycklar kan
även datumbestäm-
mas så att de börjar 
och slutar att gälla 
vid specifika datum.

Ändra meddeland-
en som visas för de 
boende samt ändra 
boendelistan.

Logga in på boen-
deregistret.se för att 
se alla fastigheter 
samt boende i res-
pektive hus.

Ändra namn på 
postboxarsamt sätt 
in- och utflyttsda-
tum, skylten ändras 
sedan automatiskt.

boenDereGIsTreT
www.boenderegistret.se
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konTroLLerA ALLA DInA 
enheTer Från en pLATs
Via boenderegistret.se kontrollerar 
du alla dina enheter och hyreshus 
direkt från din dator. På ett enkelt 
sätt får du en bra överblick över den 
information som syns i varje hus och 
på varje enhet. Du slipper åka ut på 
plats för att kommunicera med dina 
boenden och kan på bara någon 
minut nå ut med ett meddelande 
som syns i det hus och på den skärm 
du valt. På boenderegistret.se kan 
du kontrollera information på WP10, 
WP18, Digitala namnskyltar samt 
spärra eller lägga till digitala nycklar 
till ellås och ellåssystem.

ALLA ADresser på 
sAmmA sTäLLe
Få en enkel översikt över alla dina 
adresser och hyreshus. Du kan på 
ett enkelt sätt skapa dina hyreshus 
och lägga in unik information för 
varje hus.  

så FunkAr boenDereGIsTreT hAnTerA boenDe
På Boenderegistret kan du enkelt hantera boenden i 
dina hyreshus. Lägg till och ta bort personer då änd-
ringar sker. Dessa ändringar uppdateras automatiskt 
på dina digitala våningsregister och namnskyltar i 
ditt hyreshus, allt du behöver göra är att lägga till det 
nya namnet i listan. För varje person kan du lägga 
till lägenhetsnummer, våning samt rFiD-nyckel som 
är den digitala nyckleln som används för ellås och 
ellåssystem. 

hAnTerA ADresser     vånInGAr
På boenderegistret kan du ställa in antalet våningar för 
varje hus samt vilket kortnamn de har. Detta uppdateras 
automatiskt på dina digitala våningsregister. Under han-
tera adress hittar du en överblick kring vad du kan göra 
för varje enskild adress.


