PRODUKTBESKRIVNING
Plus

BOX Original
Samtliga modeller i BOX Original Plus-serien
har överkantshängda frontluckor med
brevklaff som standard. Brevklaffen är
justerbar för öppning mellan 10 och 25 mm.
Boxarna är avsedda för montering på vägg,
infällning i nisch eller fristående placering på
pelare.
Säkerhet
Produkterna uppfyller alla krav och riktlinjer
enligt SS-EN 13724 och är P-märkta i
Säkerhetsklass 2 enligt gällande
certifieringsregler för fastighetsboxar.
Boxarna är godkända i utökad Inbrottsklass 1,
samt som tillval i utökad Inbrottsklass 2 av SP
(Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).
Brevklaffen försvårar insyn och anläggande
av brand i boxarna.
Typ: Tvärställd, liggande, frontmatad modell.
Ytterhölje: 1,2 mm pulverlackerad stålplåt.
Huvuddörr: 1,5 mm pulverlackerad stålplåt.
Frontluckor: 1,2 mm pulverlackerad stålplåt.
Standardkulör: Silver RAL 9006

Central låsning
Boxarna har öppningsbar huvuddörr med
centrallåsning (ASSA 245D2A) för postutdelning
och service av boxarna.
Låsning frontluckor
De enskilda frontluckorna i BOX Original Plusserien har i grundutförandet standardcylinder
med tre nycklar. Boxarna är förberedda för
eftermontering av de flesta låsfabrikat, t ex
ASSA, Kaba och GeGe.
Namnmärkning
Boxarna har enkelnamnmärkning, via enskild
fronts transparenta namnskylt i formgjuten styren
(80 mm x 16 mm). Utskrift i två textrader är
möjligt. Varje front är utrustad med två
namnskyltar för totalt 96 tecken per lägenhet.
IT-system för uppmärkning ingår.
Flexibel frontlucka
Boxarnas enskilda frontluckor kan anpassas till
önskad hängning individuellt i samma box.
Frontluckorna finns som överkants, nederkants
eller sidohängda från både höger och vänster
sida.
Tillgänglighet
Boxarna uppfyller samtliga krav som listats av
Byggklokt.

Elektronisk låsning
Boxarna kan förses med vårt eget direktöppnande el-lås via fastighetens passersystem.
El-låsen kräver ingen kabeldragning i boxarna.
Systemet är framtaget i samarbete med APTUS
(ett ASSA-företag), samt RCO. Det fungerar
tillsammans med alla passersystem för 12V alt
24V. Utrymme finns för att montera elektroniken
till passersystemet i boxarna.
Elektronisk namnmärkning
Boxarna är designade för att passa ihop med
vårt eget elektroniska namnmärkningssystem,
utvecklat tillsammans med Chalmers/Göteborg.
Systemet är trådlöst och styr på distans.
Tillbehör:
• Pelarstativ
• Lutande tak
• Tidningshållare
• Avlastningsytor*
Färgtillval i samtliga NCS- och RAL-kulörer.
20 års funktionsgaranti**
5 års generell garanti enligt ABM 07.
**Förutsätter att levererade boxar utrustas
med överkantshängd frontlucka. Hållbarheten är
intervalltestad av SP och därför ett bra val av
förvaltningsskäl.
* Krav i trapphus med fler än sex boende.

