
Infobric Construction
Dørsystem 400

Styr tilgangen til boder 
og andre rom enkelt og 
digitalt.
Enkel i bruk.
Enkel og rask montering. 
Smidig administrasjon via 
webtjenesten. Enkel åpning 
med kort i stedet for nøkkel.

Økt sikkerhet. 
Kontroller tilgangen digitalt 
og få full kontroll over hvem 
som er på bygget. Inn- og 
utsjekking gjøres raskt, sikkert 
og kontaktfritt med HMS-kortet.

Full fleksibilitet. 
Fungerer til boder, containere 
og andre rom. Mange 
muligheter for å utvide 
systemet med flere funksjoner. 
Velg mellom å leie eller eie.
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Infobric Construction
Dørsystem 400

Glem nøkkelknippet! Åpne døren med kortet i stedet. Med vårt dørsystem 
trenger man ikke bruke tid på å administrere nøkler, da tilgangen styres enkelt 
helt digitalt. Sikkerheten øker, tyveriene reduseres og tiden kan brukes der det 
virkelig trengs.

Dørsystemet sørger for at de riktige personene er på rett sted, til rett tid. Kun 
autoriserte personer med HMS-kort kan åpne dører og verken nøkler eller 
koder er nødvendig på arbeidsplassen. Personalet kan være trygg på at ingen 
uvedkommende kommer inn.

Dørsystemet fungerer fint å bruke til både boder, containere og andre rom. 
Tilgangen administreres enkelt i Ease Construction-netttjenesten. Det er bare 
å koble kontrollboksen til arbeidsplassen, lage et rettighetsskjema for den 
spesifikke døren og legge til personene som skal være autorisert. Slik er du 
enkelt i gang.

Du monterer dørsystemet raskt og enkelt. Systemet fungerer på de fleste 
elektriske låser og er enkelt å flytte rundt på arbeidsplassen eller videre til 
neste prosjekt. Montering og vedlikehold gjøres fra fronten av kontrollboksen, 
noe som gjør at det enkelt kan gjøres når kontrollboksen er på plass uten å 
måtte ta den ned. Forborede hull gjør det enkelt å trekke kabler gjennom og 
strekkavlastere holder kabler på plass. Enheten kommuniserer trådløst via 

mobilnettet til webtjenesten og trenger ikke være koblet til noen sentralenhet. 
Du slipper mas med nettverkskabler rundt på arbeidsplassen og sparer både 
tid og penger samtidig som du reduserer risikoen for driftsforstyrrelser. Det 
innebygde modemet og SIM-kortet er inkludert i kostnaden for kontrollboksen. 
Enheten leveres med ekstern antenne, to kortlesere og kan kombineres med en 
trykknapp for utgang.

Dørsystemet fungerer utmerket sammen med våre andre produkter og tjenester, 
som alle er i samme system. Når du bruker tjenesten er det derfor enkelt å 
aktivere flere funksjoner som øker sikkerheten og effektiviteten på byggeplassen 
din.

Den kan også brukes sammen med en ekstra vegg og dør i en container for 
ekstra sikkerhet mot innbrudd. Å bruke den for ekstra sikkerhet i en container har 
også fordelene at døren holdes lukket også på dagtid, samt det gir full kontroll på 
hvem som beveger seg i containeren og energiforbruket reduseres om vinteren 
dersom containeren varmes opp.

Velg den løsningen som passer best til byggeplassen. Lei dørsystemet fra en av 
våre partnere eller kjøp direkte fra oss.

Alt som trengs

Kontrollboks 400

Elektrisk trykklås, robust

HMS kortleser med tastatur

Trykknapp

Skjermoverføring

Kontakt


