
Infobric Construction
Control Box 400 inkl läsare

Säker lösning för att styra 
tillträden på den inhägnade 
byggarbetsplatsen. 
Smidig användning. 
Styr tillträde till grindar, 
containrar och dörrar på det 
inhägnade bygget. Kan även 
användas för att registrera 
närvaro. 

Enkel installation. 
Det är lätt att komma igång. 
Installation och underhåll görs 
smidigt från framsidan på 
controlboxen när den sitter på 
plats. 

Full flexibilitet. 
Den är enkel att flytta runt 
till andra dörrar och grindar 
– eller vidare till nya projekt.
Administrationen sköts direkt i 
webbtjänst. 
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Infobric Construction
Control Box 400 inkl läsare

Controlbox 400 är en säker lösning för att styra tillträden på den inhägnade 
byggarbetsplatsen. De verksamma på arbetsplatsen behöver bara läsa sitt 
ID06-kort på den medföljande kortläsaren för att få tillträde. I samma inläsning 
går det även att få sin närvaro registrerad vilket gör att controlboxen är en enkel 
lösning för en personalliggare. Obehöriga hålls ute. 

Controlbox 400 är kompatibel med 4 kortläsare vilket gör den optimal att 
använda på fordonsgrindar där det finns behov av att kunna blippa sitt kort en bit 
bort från grinden. 
 ´
Controlboxen är tillverkad för att tåla de tuffa förutsättningarna som råder på en 
byggarbetsplats och kan placeras såväl inne som ute. Den är enkel att flytta runt 
till andra dörrar och grindar – eller vidare till nya projekt.

Tillträde hanteras enkelt i webbtjänsten Ease Construction. Anslut controlboxen 
till arbetsplatsen och skapa ett rättighetsschema för inpassering för den 
specifika grinden eller dörren. Lägg till de personer som ska ha behörighet och 
ställ in om även närvaroregistrering ska vara aktiverad. 

Controlboxen monteras enkelt på befintliga portar och grindar, Controlbox 400 
har samma hålbild som sin föregångare vilket gör att den går att använda där det 
tidigare suttit en Controlbox 395. Installation och underhåll görs från framsidan 
på controlboxen, vilket gör att det kan göras smidigt när controlboxen sitter på 
plats utan att den behöver tas ner. Förborrade hål gör det enkelt att dra igenom 
kablar och dragavlastare håller kablarna på plats.

Enheten kommunicerar trådlöst via mobilnätet till webbtjänsten och behöver 
inte anslutas till någon centralenhet. Slipp krångel med nätverkskablar 
runt arbetsplatsen och spara både tid och pengar samtidigt som risken för 
driftstörningar minskar. Det inbyggda modemet och SIM-kortet ingår i kostnaden 
för controlboxen. Enheten levereras med extern antenn, två kortläsare och kan 
kombineras med tryckknapp för utpassering.

Vid köp av våra grindar ingår controlboxen. Koppla bara boxen till 
grindstyrningen och den är redo att börja användas.

Produktegenskaper

Höjd 235 mm

Längd 151 mm

Bredd 62 mm

Spänning 90 - 264 VAC

Driftstemperatur -40 — +55 °c

Kapslingsmaterial PC / ABS

Skyddsklass iP65

Användargränssnitt 2.4” 320 x 240px IPS

Anslutningar LTE/4g på Band 1/3/7/8/20/28
HSDPA/UMTS/3g på 900/2100mhz
GPRS/EDGE/2g på 900/1800mhz
Ethernet på 10/100 mbit/s

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

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

Certifieringar EN 62311:2008

Hyr eller köp.
Välj själv vilken lösning som passar byggarbetsplatsen bäst. Våra partners har 
grindar som kan hyras med färdigmonterad controlbox. Eller köp någon av våra 
färdiga lösningar eller enbart controlboxen separat direkt av oss. 

Mobildata, uppdateringar och support ingår.

För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan samt 
tillbehör och reservdelar


