
PASSERSYSTEM

PORTTELEFONI

KOMMUNIKATION

BOKNING

POSTHANTERING

PAKETLOGISTIK

KA TaLOG
2 019



Systemöversikt 08

Integration 10

Passersystem 12

Porttelefoni 14

Kommunikation 16

Bokning 18

Posthantering 20

Paketlogistik 22

Tillbehör 26

Produkter 28

Artikelnummer 32

Monteringshöjder 34

Dinbox 36

Innehåll

03010-33 000 10 | info@dinbox.se | dinbox.se



Våra produkter både utvecklas och tillverkas i Sverige. Vi 

är stolta över att kunna erbjuda kvalitetsprodukter som 

skapats med både närhet till kompetens, utvecklare och 

vår marknad. Med en svensk produktion kan vi erbjuda 

hög kvalité och leveranssäkerhet samt också behålla våra 

låga priser.

MADE IN 
SWEDEN



EN LEVERANTÖR
ETT SYSTEM

PASSERSYSTEM

PORTTELEFONI

KOMMUNIKATION

BOKNING

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 direkt 

med ett och samma webbplattform. 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 likvärdiga 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 bara 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.

hela  huse ts

 behov

Ett system
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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.

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

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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 » 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 

över både nycklar och portkod är att besökaren 

måste godkännas varje gång – den kan inte överta 

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.

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. Så därför gör 

vi också det. Läs mer i vår prisjämförelse 

nedan.

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.

Prisöversikt

Fördelar

Fast pris

Kräver ATA-box

Ej upphandlat pris

Startavgift

0 kr/min

Öppningsavgift 0 kr

Månadsavgift 295 kr

295 kr/mån

Leverantör 2 - fast pris

Rörligt pris

IP-telefoni

Ej upphandlat pris

Startavgift

0,39 kr/min

Öppningsavgift 0,39 kr

Månadsavgift 9 kr

245 kr/mån

Leverantör 1 - rörligt pris

Fast pris

IP-telefoni

Färdigupphandlat pris

Ingen startavgift

0 kr/min

Öppningsavgift 0 kr

Månadsavgift 29 kr

29 kr/mån

Dinbox
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 » 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

Våningsregister Bildspel,

meddelandevisning

och appar

Högtalare

Läsare

Rörelsesensor

Wallpad 21. Se mer på sidan 49
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 » Alltid full översikt

 » Valfritt antal bokningsbara 

resurser

 » 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.

Bokning

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 som 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 vilka ytor 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 dörrar 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.

Svensk kvalité

Alla våra fastighetsboxar är helt 

svensktillverkade och har högsta 

säkerhetsklass.

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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 » Ökad service

 » Bättre för äldre

 » Leverans och retur på samma 

plats

 » Behöver inte vara hemma vid 

leverans

 » Lättanvända app till alla 

smartphones

Varför inte få paketleveranser direkt i trapphuset? 

Istället för att ta sig till ett ombud, eller beställa hem 

en vara eller paket och vara tvungen att befinnas 

sig hemma för att ta emot leveransen, kan nu den 

boende använda sig av ett fack i en paketbox.

När man handlar på nätet väljer man helt enkelt 

att få sin vara levererad till paketboxen, och 

transportören kör ut det och lämnar av. Man får 

en avi som vanligt, men behöver bara gå ner i 

entrén för att hämta sitt paket. Facket öppnas med 

ett knapptryck i telefonen. Paketleveranser till 

trapphuset ger ökad service för alla och underlättar 

verkligen för de som annars har svårt att ta sig till ett 

ombud.

Paketlogistik

Förenklad e-handel

Slipp vänta hemma på din leverans. 

Hämta ut ditt paket när du känner för 

det. Och slipp långa köer

Tryggt

Dinbox paketbox är säkerhetsklassad 

till högsta nivå, så varorna ligger i tryggt 

förvar. Facket kan enbart öppnas av 

mottagarens telefon.

Paketbox i trapphuset

Paketboxen går snabbt och enkelt att 

installera, och börjar fungera från första 

minut. Kunden kan själv välja storlek 

på facken, och hur många man önskar 

totalt.

Både leverans och retur

Både leveranser till och returer från 

trapphuset är möjligt. Passar inte 

skorna? Du lämnar tillbaka sakerna lika 

lätt som du fick dem.

Förenkla för äldre

De som har svårt att ta sig till ett ombud 

eller vara beredd på en leverans till 

dörren är de som har mest vinning av 

paketbox och leverans till trapphuset.

Delningsmöjligheter

Paketboxar kan också användas för att 

dela ett säkert med andra. Exempelvis 

lämna något till en granne eller 

styrelsen.

Fördelar

Så fungerar det

Handla på nätet

Köparen lägger en order i en 

webbshop och väljer leverans 

till paketboxen i trapphuset. Det 

kontrolleras att ett ledigt fack 

finns tillgängligt och att paketet 

får plats i paketboxen.

Utkörning och leverans

Paketet skickas till en 

utkörningscentral. Paketet 

körs ut, lämnas i paketboxen 

och köparen får en avi om att 

leveransen är genomförd. Endast 

beställaren har tillgång till facket 

så länge som paketet är där.

Hämta paketet med telefonen

Köparen öppnar facket

med en app i sin telefon. 

Istället för att vänta hemma 

hämtas paketet smidigt när 

det passar köparen. Vill man 

göra ett återköp använder man 

paketboxen igen och bokar en 

upphämtning.
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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.



 » Färgval

 » Benstativ

 » Snedtak

 » Träram

 » Dubbel- och trippelfack

 » Servicefack

 » LED-belysning

 » Elektroniska lås

 » Digitala namnskyltar

 » Galvanisering för utomhusbruk

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.

a n pa ssa 
 din  box

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 kulörer
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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.

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

 » Skärmstorlek 21,5” eller 32”

 » 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 och marknadens högsta 

säkerhetsklass 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

Trapphustavlor

Funktioner
Våningsregister behövs i varje 

trapphus. Vissa trapphus behöver 

också anslagstavlor eller skåp för att 

sätta upp information, telefonnummer 

och meddelanden. Väljer man inte 

använda sig av en digital lösning är vår 

målsättning att alltid kunna erbjuda ett 

brett utbud av både våningsregister 

och anslagstavlor med största möjliga 

flexibilitet.

Specifikationer

 » Aluminiumram

 » Magnetisk bakgrund eller korkyta i 

standardutförande

 » Finns i storlek med plats från 1 st A4 

upp till 12 st A4

 » Kan målas i RAL-kulör

 » Möjlighet att beställas med lameller 

för namnlista

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

31010-33 000 10 | info@dinbox.se | dinbox.se010-33 000 10 | info@dinbox.se | dinbox.se30



Passage Artikelnummer Bredd Höjd Djup

Läsare G3 G3 66 97 28

Porttelefon TP511 TP511-R11S11 97 240  30

Kommunikation

Wallpad 21 WP-21D 526 427 61

Wallpad 32 WP-32D 776 582 70

Centralenhet

DCU-2 DC-DCU-2 191 141 41

Tidningshållare

Alu TA01-9998-1000 165 165 90

Vik TV00-XXXX-1000 145 295 60

Bocken  TBO-XXXX-1000 150 162 80

Bocken Digital DTH-TTB 240 157 84

Våningsregister

Storlek 1x1 A4 VRm11-9998-1000 268 405 30

Storlek 1x2 A4 VRm12-9998-1000 268 705 30

Storlek 1x3 A4 VRm13-9998-1000 268 1015 30

Storlek 2x1 A4 VRm21-9998-1000 500 405 30

Storlek 2x2 A4 VRm22-9998-1000 500 705 30

Storlek 2x3 A4 VRm23-9998-1000 500 1015 30

Storlek 3x1 A4 VRm31-9998-1000 715 405 30

Storlek 3x2 A4 VRm32-9998-1000 715 705 30

Storlek 3x3 A4 VRm33-9998-1000 715 1015 30

Storlek 4x1 A4 VRm41-9998-1000 930 405 30

Storlek 4x2 A4 VRm42-9998-1000 930 705 30

Storlek 4x3 A4 VRm43-9998-1000 930 1015 30

Anslagstavla

Storlek 1x1 A4 VAm11-9998-1000 268 405 15

Storlek 1x2 A4 VAm12-9998-1000 268 705 15

Storlek 2x1 A4 VAm21-9998-1000 500 405 15

Storlek 2x2 A4 VAm22-9998-1000 500 705 15

Storlek 3x1 A4 VAm31-9998-1000 715 405 15

Storlek 3x2 A4 VAm32-9998-1000 715 705 15

Paketbox

Small 1x1 SVPB13-xxxx-1000 499 486 308

Medium 1x2 SVPB23-xxxx-1000 955 486 308

Large 2x1 SVPB26-xxxx-1000 955 875 308

Extra Large 2x2 SVPB28-xxxx-1000 955 1135 308

Svenskboxen Artikelnummer¹ Bredd² Höjd Djup

1 fack/2 fack SVBX1-XXXX-1000 499/955 228 308

2 fack/4 fack SVBX2-XXXX-1000 499/955 355 308

3 fack/6 fack SVBX3-XXXX-1000 499/955 486 308

4 fack/8 fack SVBX4-XXXX-1000 499/955 615 308

5 fack/10 fack SVBX5-XXXX-1000 499/955 745 308

6 fack/12 fack SVBX6-XXXX-1000 499/955 875 308

7 fack/14 fack SVBX7-XXXX-1000 499/955 1005 308

8 fack/16 fack SVBX8-XXXX-1000 499/955 1135 308

9 fack/18 fack SVBX9-XXXX-1000 499/955 1085 308

10 fack/20 fack SVBX10-XXXX-1000³ 499/955 1195 308

Svenskboxen Kompakt

1 fack/2 fack SVCX1-XXXX-1000 400/700 228 400

2 fack/4 fack SVCX2-XXXX-1000 400/700 355 400

3 fack/6 fack SVCX3-XXXX-1000 400/700 486 400

4 fack/8 fack SVCX4-XXXX-1000 400/700 615 400

5 fack/10 fack SVCX5-XXXX-1000 400/700 745 400

6 fack/12 fack SVCX6-XXXX-1000 400/700 875 400

7 fack/14 fack SVCX7-XXXX-1000 400/700 1005 400

8 fack/16 fack SVCX8-XXXX-1000 400/700 1135 400

9 fack/18 fack SVCX9-XXXX-1000 400/700 1085 400

10 fack/20 fack SVCX10-XXXX-1000³ 400/700 1195 400

Svenskbox Stående

1 fack/2 fack SVBsX1-XXXX-1000 499/955 355 120

2 fack/4 fack SVBsX2-XXXX-1000 499/955 615 120

3 fack/6 fack SVBsX3-XXXX-1000 499/955 875 120

4 fack/8 fack SVBsX4-XXXX-1000 499/955 1135 120

5 fack/10 fack SVBsX5-XXXX-1000³ 499/955 1395 120

Snedtak Artikelnummer

Snedtak SVXSTX-XXXX

Snedtak med LED SVXSTX-LED-XXXX

Brevinkaststopp

Mässing DB02-9993-1000 

Rostfritt stål DB02-9999-1000

Träram

Stavlimmad ek SVBTR-xxxx-1000

Stativ

Benstativ PS00-XXXX-1000

Externt avlastningsbord

Avlastningsbord AB00-9994-1000

Digitala tillbehör

Elektroniskt lås DC-D105-LED

Digital namnskylt  DC-D101R3

¹ Ensamt X byts ut mot 1 eller 2 beroende på om boxen är enkel 

eller dubbel. XXXX byts ut mot RAL-kulör.

² Första bredden avser enkelbox (en kolumn med fack) och 

andra dubbelbox (två kolumner med fack)

³ För att montera markerade boxar krävs dispens från Posten.

Artiklar
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För brevbärarens och de boendes skull ska fastighetsboxar 

monteras på en specifik höjd. Innan en fastighetsbox kan börjas tas 

i bruk genomgår den alltid inspektion av Posten.

Fastighetsboxar monteras i anslutning till entréen; antingen 

innanför eller utanför porten. Det lägsta inkastet får inte sitta 

lägre än 700 mm från golvet, och det högste inte högre än 1600 

mm. Se separat dokument för mer exakt information gällande 

Postens riktlinjer. Måtten nedan gäller för Dinbox fastighetsbox 

Svenskboxen. Listens placering avser på vilken höjd som den övre 

monteringslisten ska fästas i väggen. Följer man råden nedan kan 

man försäkra sig om att fastighetsboxen sitter på godkänd höjd. 

Tveka inte att höra av dig till oss om några frågor skulle dyka upp.

Monteringshöjder

Fack på höjden Boxens höjd Listens placering Boxens underkant Boxens överkant

1 355

Max. 1600 1315 1670

Rek. 1150 865 1220

Min. 700 415 770

2 615

Max. 1600 1055 1670

Rek. 1280 735 1350

Min. 960 415 1030

3 875

Max. 1600 795 1670

Rek. 1410 605 1480

Min. 1220 415 1290

4 1135

Max. 1600 535 1670

Rek. 1540 475 1610

Min. 1480 415 1550

5 1395

Max. 1670 345 1740

Rek. 1670 345 1740

Min. 1670 345 1740

Svenskboxen Stående

Fack på höjden Boxens höjd Listens placering Boxens underkant Boxens överkant

1 228

Max. 1600 1445 1670

Rek. 1150 995 1220

Min. 700 545 770

2 355

Max. 1600 1315 1670

Rek. 1215 930 1285

Min. 830 545 900

3 486

Max. 1600 1185 1670

Rek. 1280 865 1350

Min. 960 545 1030

4 615

Max. 1600 1055 1670

Rek. 1345 800 1415

Min. 1090 545 1160

5 745

Max. 1600 925 1670

Rek. 1410 735 1480

Min. 1220 545 1290

6 875

Max. 1600 795 1670

Rek. 1475 670 1545

Min. 1350 545 1420

7 1005

Max. 1600 665 1670

Rek. 1540 605 1610

Min. 1480 545 1550

8 1135

Max. 1600 535 1670

Rek. 1600 535 1670

Min. 1600 535 1670

9 1085

Max. 1600 585 1670

Rek. 1600 585 1670

Min. 1600 585 1670

10 1195

Max. 1645 510 1705

Rek. 1645 510 1705

Min. 1645 510 1705

11 1305

Max. 1700 455 1760

Rek. 1700 455 1760

Min. 1700 455 1760

Svenskboxen Liggande, Kompakt och Utomhus
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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

 info@dinbox.se

Support

MADE IN SWEDEN
Checklista - fastighetsboxar
1. Säkerhetsklass

För att minimera risken för inbrott är det viktigt att er fastighetsbox är 

säkerhetsklassad. Säkerhetsklassen anger hur länge en box kan motstå 

ett inbrottsförsök. Det finns tre säkerhetsklasser; ingen säkerhetsklass, 

säkerhetsklass I och säkerhetsklass II (högsta).

2. Inkastet

För att minimera sannolikheten för så kallad “fiskning”, att den boende får sin post 

stulen, är det bästa sättet att välja ett så litet inkast som möjligt. Inkastet får idag 

vara mellan 10 mm och 35 mm. Posten rekommenderar normalt 10 mm-inkast. 

Notera att brevbäraren har nyckel till huvuddörren så han kan lägga i större 

försändelser utan att behöva det mindre inkastet.

3. Inkastlucka

Inkastluckan är mest en estetisk fråga. En box med inkastlucka får ett slätare 

intryck, men kan orsaka visst buller i trappuppgången. En inkastlucka slits 

även med tiden och ju färre rörliga delar desto längre livslängd. Enligt Postens 

rekommendationer bör denna lucka inte vara fjäderbelastad.

4. Snedtak

För att undvika att skräp och reklam läggs ovanpå fastighetsboxen 

rekommenderas att ett snedtak monteras på boxen. Detta är inget krav men det 

är ett relativt billigt sätt att hålla entrén ren och fräsch.

5. Namnmärkning

Enligt Postens krav ska namnmärkning ske så att man kan se namnet på 

boxinnehavaren både när huvuddörren är stängd och när den är öppen. Detta 

kan lösas på två sätt; antingen med märkning dels på hyllplanet och dels utanpå 

postfacket, eller genom en utskärning i boxluckan gör att namnet alltid syns.

6. Elektronisk låsning

Fastighetsboxen kan integreras med elektroniskt lås, där man öppnar sitt 

personliga fack med en nyckelbricka. Fördelen är främst nyckelhantering, ifall de 

boende exempelvis tappar bort sin nyckel eller flyttar är det enkelt att avaktivera 

en gammal nyckel. Ingångskostnaden blir något högre, men som en investering 

lönar det sig.

7. Digital namnmärkning

Vissa tillverkare har också digital namnmärkning. Då visas den boendes 

namn på varje fack med exempelvis en liten LCD-skärm. Detta ger en högre 

ingångskostnad, men brukar på tid löna sig för fastighetsägare med flera 

fastigheter där underhåll kan öka kostnaderna på sikt eftersom skärmarna kan 

uppdateras på distans.

8. Reklam

Fastighetsboxen ser lätt skräpig ut eftersom boende ofta sätter upp egna lappar 

med nej-tack reklam. Ett sätt att undvika detta är om fastighetsboxleverantören 

erbjuder en lösning där de boende på ett smidigt sätt kan ange om han vill ha 

reklam eller inte.

Ingen säkerhetsklass

Säkerhetsklass I

Säkerhetsklass II 

Med inkastlucka

Utan inkastlucka

Med snedtak

Utan snedtak

Enplansmärkning

Märkning på flera ställen

Ej förberedd för elektroniskt lås

Förberedd för elektroniskt lås

Leverans med elektroniskt lås

Ej förberedd för digitala namnskyltar

Förberedd för digitala namnskyltar

Levereras med digitala namnskyltar

Möjlighet att ange “ej reklam”

Ingen möjlighet att ange om man vill 

ha reklam

10 mm inkast

35 mm inkast
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9. Servicefack

Större försändelser som inte får plats i fastighetsboxen och som normalt måste 

hämtas på särskilt utdelningsställe kan istället levereras till fastighetsboxens 

servicefack. Detta är en funktion som brukar vara väldigt uppskattad av de 

boende.

10. Nycklar

De flesta leverantörer tillhandahåller cylinderlås med 2-3 nycklar till varje fack. 

Det finns även möjlighet att ha samma nyckel till postfacket som till lägenheten. 

Montering av specialcylindrar ombesörjs lättast av den låssmed som har hand 

om låsen till lägenhetsdörrarna. Det finns ett antal olika cylindrar som kräver olika 

sorters håltagning i fastighetsboxen, så var noga med vilken cylinder ni ska ha 

vid beställning av fastighetsboxen. Att ha samma nyckel kostar cirka 700 kr per 

lägenhet.

11. Färg

Den absolut vanligaste färgen är grå, därefter kommer vit. Grå kan vara mer 

praktiskt då en vit fastighetsbox lättare ser smutsig ut. Vissa leverantörer 

erbjuder även specialfärger. Specialfärger kan vara snyggt om man vill anpassa 

fastighetsboxen till trappuppgången, men kan innebära problem då reservdelar 

oftast bara lagerförs i de vanliga lagerfärgerna.

12. Montering

Fastighetsboxarna ska monteras enligt Postens riktlinjer. Om monteringen 

ej följer riktlinjerna kommer fastighetsboxen inte att godkännas vid Postens 

besiktning. Vissa leverantörer tillhandahåller en monteringsskena för lättare 

montering (där man först fäster skenan och sedan häktar på boxen).

13. Topp- eller sidohängda luckor

Luckan till ett postfack kan antingen vara topp- eller sidohängd. Det kan upplevas 

som svårare att ta ut posten från en box med topphängd lucka då man behöver 

använda två händer; en för att hålla luckan öppen och en för att ta ut posten. 

Byggklokt (sex handikapporganisationer som samarbetar för bättre tillgänglighet 

och användbarhet i byggd miljö) rekommenderar sidohängda luckor.

14. Tidningshållare

Morgontidningen kommer att fortsättas att delas ut i brevlådan om en sådan 

finns. Om däremot dörren saknar brevlåda eller om denna sätts igen måste 

tidningshållare monteras utanför respektive dörr.

15. Reservdelar

Säkerställ att leverantören lagerhåller reservdelar och att de är lätta att byta ut.

16. Om annan fastighetsbox är föreskriven

Om bygghandlingarna föreskriver fastighetsbox från viss leverantör kan den 

normalt sett bytas ut mot en likvärdig produkt från annan leverantör om den 

nya produkten uppfyller samtliga funktioner på den föreskriva produkten. 

Till exempel om den box som är föreskriven saknar säkerhetsklass är det inga 

problem att byta till en säkerhetsklassad fastighetsbox.

Utan servicefack

Med servicefack

Grå

Vit

Annan färg:

Montering utförs på egen hand

Montering utförs av leverantören

Sidohängda luckor

Topphängda luckor

Inga tidningshållare behövs

Ja, tidningshållare behövs.

2 nycklar

3 nycklar

Samma nyckel som till lägenheten
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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

Dinbox.se


