
Infobric Construction
Dörrsystem 400

Styr tillträde till bodar och 
andra utrymmen smidigt 
och digitalt. 
Smidig användning. 
Enkel och snabb montering. 
Smidig administration i 
webbtjänst. Enkel öppning med 
kort istället för nyckel.

Ökad säkerhet. 
Styr tillträde digitalt och få full 
koll på vilka som rör sig på 
bygget.  In- och utregistrering 
görs snabbt, säkert och 
beröringsfritt med ID06-kortet. 

Full flexibilitet. 
Fungerar till bodar, containrar 
och andra utrymmen. Många 
möjligheter att bygga ut 
systemet med flera funktioner. 
Välj mellan att hyra eller köpa.



N
ovem

ber 2022. ©
 Infobric AB. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Welcome to a world of Ease.
Upptäck alla våra tjänster och produkter på infobric.se

Infobric Construction
Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping
infobricconstruction.se

Infobric Construction
Dörrsystem 400

Glöm nyckelknippan! Öppna dörren med kortet istället. Med vårt dörrsystem 
behöver ingen tid läggas på att administrera nycklar, tillträde styrs smidigt 
helt digitalt. Säkerheten ökar, stölderna minskar och tiden kan läggas där den 
verkligen behövs.

Dörrsystemet ser till att rätt personer befinner sig på rätt plats, vid rätt tillfälle. 
Endast behöriga personer med ID06-kort kan öppna dörrar och det behövs 
varken nycklar eller koder på arbetsplatsen. Personalen kan vara trygg med att 
inga obehöriga kommer in. 

Dörrsystemet fungerar bra att använda till både bodar, containrar och andra 
utrymmen. Tillgången styrs enkelt i webbtjänsten Ease Construction. Anslut bara 
controlboxen till arbetsplatsen, skapa ett rättighetsschema för inpassering för 
den specifika dörren och lägg till de personer som ska ha behörighet. Så är du 
smidigt igång. 

Du monterar dörrsystemt snabbt och enkelt. Systemet fungerar på de flesta 
elektriska lås och är lätt att flytta runt på arbetsplatsen eller vidare till nästa 
projekt. 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. Du slipper 
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.

Dörrsystemet fungerar utmärkt tillsammans med våra övriga produkter och 
tjänster som alla ligger i samma system. När du använder tjänsten är det alltså 
enkelt att aktivera fler funktioner som ökar säkerheten och effektiviteten på din 
byggarbetsplats.

Det kan även användas tillsammans med en extra vägg och dörr i en container 
för ytterligare säkerhet mot inbrott. Att använda det för ytterligare säkerhet i en 
container har dessutom fördelarna att dörren hålls stängd även på dagtid, det 
ger full koll på vilka som rör sig i containern och energiförbrukningen sänks på 
vintern om containern är uppvärmd.

Välj den lösning som passar byggarbetsplatsen bäst. Hyr dörrsystemet hos en 
av våra partners, med verksamhet på över 200 platser i Sverige, eller köp direkt 
av oss.

Allt som behövs

Controlbox 400

Eltryckslås, robust

ID06-kortläsare med knappsats 
(kompatibel med ID06 2.0)

Tryckknapp

Karmöverföring

Kontakt

För aktuell information, prisuppgifter, 
offertförfrågan samt tillbehör och 
reservdelar


