
Ease Construction
Regbox 250

Komplett personal liggare 
för alla typer  
av arbetsplatser.
Enkel administration. 
Aministrationen görs smidigt 
direkt i webbtjänsten Ease 
Construction på plats eller på 
distans.

Ökar säkerheten.
Håll obehöriga borta och få full 
koll på vilka som befinner sig 
på byggarbetsplatsen.

Flexibel lösning. 
Använd som fast registrerings- 
enhet eller flytta runt den 
om arbetsplatsen är spridd 
geografiskt. Anslut en eller flera 
regboxar på en och samma 
arbetsplats.
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Ease Construction
Regbox 250

Vår nya Regbox 250, utrustad med knappsats med touch och 
RFID-läsare förberedd för LOA2.

En elektronisk personalliggare är en digital närvaroregistrering som håller koll på 
vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen och underlättar jobbet med att hålla 
obehöriga personer borta. 

Regboxen är en smidig och flexibel lösning för personalliggare på alla typer 
av byggarbetsplatser. Allt du behöver för att komma igång med en komplett 
elektronisk närvaroregistrering är ett vägguttag, ID06-kort och webbtjänsten 
Ease Construction. Sätt kontakten i vägguttaget och din regbox är redo att 
användas. In- och utregistrering görs sedan snabbt, säkert och beröringsfritt 
med ID06-kort, branschens standard för närvaroredovisning. 

Vår nya Regbox 250 kommer med bättre skärm, knappsats som kan användas för 
personliga pinkoder och RFID-läsare förberedd för LOA2. LOA2 (Level of 
Assurance 2) innebär att tillförlitligheten vid hantering av användaridentiteter i 
ID06-systemet ökar och är den nya kortstandarden för ID06-kort.

Använd regboxen som en fast registreringsenhet eller flytta runt den om 
arbetsplatsen är spridd geografiskt. Regboxen har ett inbyggt modem och 
mobildata och SIM-kort ingår. Den robusta konstruktionen är industriklassad och 
utvecklad för att tåla de tuffa förutsättningar som råder på en byggarbetsplats, 
inne som ute.

Anslut regboxen till webbtjänsten Ease Construction och få full koll på vilka som 
befinner sig på byggarbetsplatsen och åtkomst till personalliggaren på plats eller 
på distans. Logga in på tjänsten via datorn, surfplattan eller mobiltelefonen och 
få fram en elektronisk närvaroförteckning till Skatteverket eller rapporter om till 
exempel UE-lista med ett enkelt knapptryck. Vid en olycka går det  snabbt att 
få fram en återsamlingslista. Det är enkelt att aktivera fler funktioner som ökar 
säkerheten och effektiviteten på byggarbetsplatsen. 

Välj den lösning som passar byggarbetsplatsen bäst. Hyr regboxen hos en av 
våra partners, med verksamhet på över 200 platser i Sverige, eller köp den direkt 
av oss. Mobildata, SIM-kort, uppdateringar och support ingår. 

Produktegenskaper

Spänning 90-264 VAC

Längd 235 mm

Bredd 176 mm

Höjd 54 mm

Vikt 913 gram

Kapslingsmaterial PC/ABS

Skyddsklass IP66

Läsaren
Stödjer ISO/IEC 14443 type A (JCOP).

Kommunicerar via MIFARE Classic 
contactless IC (MIFARE)

Användargränssnitt 4.3” Color TFT LCD Display

Skärmupplösning 480 x 727 RGB upplösning

Ljusstyrka 550 cd/m2

Knappsats Touch

Anslutningar 2G, 3G, 4G och Ethernet 10/100 Mbit

Täckning
Full roaming i alla länder (förutom 
Estland). Mobildata ingår i 
produkten.

Minne 10 000 Föranmälda användare.  
Automatisk uppläggning är också möjlig.

Certifieringar

CE
EN 55032:2012, class B
EN 55032:2012,
ETSI EN 301 511 v12.5.1
ETSI EN 301 908-1 v13.1.1

Vill du veta mer eller beställa Regbox 250? 
Ring +46(0)36 - 34 03 02
Mejla info@infobric.se

Eller hitta din närmaste säljare på
Infobric.se/construction/sv/kontakt


