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myRENZbox e-Line
Enkel administration
myRENZbox e-Line är en optimal och nytänkande lösning som binder samman bostadsadministration och
bostadsinnehavare på ett optimalt sätt. Styrningen sker via Renz internetportal, myRENZbox-appen och touchdisplayen.
Systemet kan integreras i befintliga passagesystem som exempelvis Aptus, RCO och Axema, och kan administreras både
från dator, surfplatta och mobiltelefon.
Med de elektroniska låsen i myRENZbox e-Line slipper man mekaniska nycklar och det är lätt att administrera taggar.
Med de digitala OLED-namndisplay kan bostadsinnehavaren själv kan välja mellan att ha reklam eller ej reklam med ett
enkelt knapptryck.

Vad gör myRENZbox e-Line
fastighetsboxar så attraktiva?
BOSTADSSEKTORN
Ökat bostadsvärde:
Bostaden är lättare att hyra ut och kvaliteten
höjs.

Eftermontering och utökning:
Det är alltid möjligt att utöka och
eftermontera paketboxar.

Kundnöjdhet:
Större komfort för de boende.

Säkerhet och diskretion:
Extra stabil konstruktion med elektroniskt lås
för säker och diskret postförvaring.

Onlineadministration:
Enkel administration via Renz internetportal
www.myrenz.com.
Elektronisk nyckeladministration:
*Enkel administration via Renz
internetportal www.myrenz.com.
Digital namndisplay från Renz:
Man slipper byta ut namndisplay med två
rader vid ut- och inflyttning.
Individuell konfiguration:
Modulstorlekar och modeller som kan
konfigureras efter kundens önskemål.
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Internet of Things
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Gränssnittsintegration:
Uppkoppling mot programvara för
uthyrningsadministration
(extrautrustning).

BOSTADSINNEHAVARE
Onlineadministration:
Personlig inställning via Renz
internetportal www.myrenz.com.
myRENZ-appen:
Betjäning av paketboxar med
myRENZ-appen.
Datasäkerhet:
IoT1)-security verified
GDPR kompatibel

myRENZbox e-Line
-den intelligenta fastighetsboxen
www.myrenz.com

Renz elektroniskt lås
Renz elektroniskt lås är fabriksmonterat.
Låset syns inte utifrån. Luckan är självöppnande och öppnas när elektroniken aktiveras och man behöver alltså inte ”dra” upp
luckan.

Renz
elektroniskt lås

Renz elektronisk namndisplay
Renz elektroniska OLED-namndisplay ger märkbart bättre läsbarhet från alla synvinklar jämfört
med traditionella LCD-namndisplay.
Den elektroniska namndisplay är i nivå med
luckan och minimerar därför risken för vandalism.
namndisplay är fabriksmonterade och all kabeldragning är dold.

Renz
elektronisk
namndisplay
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Renz
styrenhet

Renz styrenhet
Renz 24V styrenhet är en 3,5” integrerad infoskärm med
hög kontrast.
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Renz
fastighetsbox

Renz fastighetsbox
Renz fastighetsbox är tillverkad med
robusta luckor med gångjärn i rostfritt
stål.
Varje lucka är lätt att byta ut. Luckorna
är tillverkade i 1,25 mm stål.

Produktinformation

Den naturliga lösningen för studentboenden,
vårdhem och flerbostadshus
myRENZbox e-Line är särskilt lämplig för studentboenden,
vårdhem och flerbostadshus där det ska vara enkelt att uppdatera och lägga till nya bostadsinnehavare samt ändra i
accessrättigheterna.
Den elektroniska namndisplay används för att visa bostadsinnehavarnas namn, men kan även visa ”Ingen reklam, tack”.

Inkastet är försett med en säkerhetsanordning som minskar
innehållet mot stöld.
myRENZbox e-Line är tillverkad i förstklassiga material och
skräddarsys efter kundens behov.
Perfekt för:
Bostadsrättsföreningar
Studentboenden
Vårdhem

Översikt över produktegenskaper
Möjlighet till full integration med passagesystem.
(Aptus, RCO, Axema)
Översikt över bostadsinnehavare på styrenheten
Betjäning via Mifare Desfire och EM, brickor/kort eller kod
Administration av namn och taggar görs centralt via dator,
surfplatta eller mobiltelefon

3,5“
-display
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Pulverlacke- Fristående
montering
ring

Inbyggd
montering

Fastighetsboxen kan monteras på vägg eller stolpar 		
inomhus.
Levereras i 80 färger
Kan beställas med snedtak
Centrallås är nyckel

791 Liggande
Singel

Dubbel
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myRENZbox –
Den intelligenta paketboxen

RENZ KOMPONA-systemet från vår EXCLUSIVE-serie är väldigt
flexibelt. Här finns ett stort urval av möjliga konfigurationer
och beklädnadsutföranden eftersom paketboxen anpassas
speciellt efter dina behov. Paketboxarna kan kombineras individuellt med postbox och dörrklocka.
Utöver en mängd olika färgvarianter finns de även i rostfritt
V4A-stål.

Efter önskemål kan de inre facken även framställas i rostfritt
V4A-stål. RENZ KOMPONA är utrustad med en
myRENZbox 5”, 8” eller 32” styrenhet och kan utökas
elektroniskt.
Kombinationer med myRENZbox digitala namnskyltar och
myRENZbox digital dörrklocka är också möjliga.

Översikt över produktegenskaper:
Många olika produkter
Möjlighet till elektronisk utökning
Integrerad myRENZbox 5”, 8” eller 32” styrenhet
Möjlighet att integrera myRENZbox digital dörrklocka
Möjlighet att integrera myRENZbox digital namnskylt
Inre fack i galfanbelagt eller rostfritt V4A-stål

5“-/8“-/32“- Kan kombidisplay
neras med
samtals-/
porttelefon
6 // RENZ

Extrautrustning

Pulverlackering
i mer än 200
RAL-färger

Beklädnad i varierande design
Specialstorlekar på förfrågan
Inomhus- och utomhusversioner
NFC-Reader
WLAN-Modul/LTE-Modul (extrautrustning)

Rostfritt
V4A-stål

Fristående
montering

Inbyggd
montering

Utvändig
montering
(på förfrågan)

myRENZbox –
Modula - modulär och flexibel

Letar du efter en paketboxlösning till ett flerbostadshus där
det redan finns en fastighetsbox? Då är systemet MODULA
från vår CLASSIC-serie det perfekta valet.
Båda grundmoduler kan beställas med myRENZbox 3,5”
styrenhet och kan fritt kombineras/utökas med många andra
modulvarianter. Paketboxarna MODULA i stål kan utan problem eftermonteras och även utökas efterhand.

Tack vare myRENZbox styrenheten är upp till 500 paketboxar
möjliga.
Perfekt för:
Flerbostadshus
Studentboenden
Vid redan befintliga eller separat uppsatta fastighetsboxar

Översikt över produktegenskaper:
Paketboxar
Kan utökas efterhand
Integrerad myRENZbox 3,5”styrenhet
Invändiga fack i galfanbelagt stål
Beklädnad och luckor i lackerat galvaniserat stål

Styreenhed med
3,5“-display
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Pulverlackerat
stål i 80
RAL-färger

Fristående
montering

Efterföljande
utökning

80 RAL-färger
Kan levereras för fristående montering
Inomhus- och utomhusversioner
RFID-Reader
WLAN-Modul/LTE-Modul (extrautrustning)

Material och färger

myRENZbox e-Line fastighetsbox tillverkas i förstklassiga material.
Som finish kan man välja bland 80 RAL-färger.
Materialbeskrivning
Boxsystem i 1 mm galvaniserad stålplåt, förstärkta luckor i 1,25 mm galvaniserad stålplåt.
Levereras med Renz styrenhet 3,5”, elektroniska lås och digitala namndisplayer.
Stöldsäkring
Fastighetsboxen är försedd med en säkerhetsanordning som minskar innehållet mot stöld.
Färger
myRENZbox e-Line kan levereras i 80 RAL färger. Alla ingående detaljer pulverlackeras för högsta kvalitet
Tillbehör
Snedtak kan beställas separat.
Reservdelar
Det är möjligt att beställa reservdelar till mekaniska delar i 15 år. Reservdelar till elektroniska komponenter lagerförs i 5 år.
Garanti
Mekaniska delar har 5 års garanti och elektroniska delar har 2 års garanti.
Serviceavtal
Vi rekommenderar att man tecknar ett av våra tre olika service- och underhållsavtal. Kontakta oss för vidare information.
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myRENZbox - www.myrenz.com
Internetportal för förvaltarna
Via myRENZbox portalen kan fastighetsadministrationen administrera
exakt så många myRENZbox e-Line postboxar och myRENZbox
paketboxar som man vill, direkt från kontoret.

Central administration av boxarna
Via myRENZbox internetportal www.myrenz.com till
administratörer kan man på helt centraliserad väg styra så
många post- och paketboxar som man vill. Portalen gör det
lätt att tilldela och ta bort accessrättigheter samt att administrera digitala namndisplay på myRENZbox från kontoret.

På så sätt slipper man nyckeladministrationen och arbetet
med att manuellt byta ut namndisplay. Dessutom har
fastighetsadministrationen tillgång till aktuell information
om användning och status av boxarna.

Fördelar:
Enkel administration av flera fastighetsboxar och paket
boxar från kontoret.
Tilldelning och borttagning av användarnas access
rättig heter
Tilldelning av postboxar, myRENZbox digitala namndisplay till de boende.
Status och funktionsöversikt över alla boxar.
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Analys av användningen av fastighetsboxarna, paket
boxarna samt av antalet avlämnade/avhämtade paket,
servicemeddelanden.
Gränssnittsintegration av befintliga administrationssystem för hyresfastigheter, som till exempel ERP-system och
programvara inom bostadssektorn (extrautrustning).
Aktivering och avaktivering av logistikprocesser.

RENZ E-LINE
Referenser
Fastighetsboxens egenskaper:
Renz e-Line fastighetsboxar
Renz 24V styrenhet &
Renz elektronisk namndisplay
Färg RAL 7012S

Fastighetsinformation:
Trapphus Sjömansgatan
Projekt „Lustgården“
Stad: Göteborg

Fastighetsboxens egenskaper:
Renz e-Line fastighetsboxar, infällt
Renz 24V styrenhet &
Renz elektronisk namndisplay
Färg RAL 7012S
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Fastighetsinformation:
Trapphus Sjömansgatan
Projekt „Lustgården“
Stad: Göteborg

Fastighetsboxens egenskaper:
Renz e-Line fastighetsboxar
Renz 24V styrenhet &
Renz elektronisk namndisplay
Färg RAL 7012S

RENZ MODULA - Referenser
Fastighetsinformation:
Dencity
Stad: Oxelgatan, Jönköping
Anläggningens egenskaper:
myRENZbox MODULA
Renz styrenhet 3,5“
Färg RAL 9016
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Rätt till tekniska ändringar förbehålles.
Bilderna visar till viss del boxar med specialutrustning.
Färgavvikelser kan förekomma.
Renz Sweden AB
Fordonsvägen 17 plan 5
SE - 553 02 Jönköping
036 12 85 00
Email info@renzgroup.se
www.renzgroup.se

