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Renz e-Line
Postkasseanlæg med elektroniske låse 
og digitale navneskilte 
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Hvad gør Renz e-Line 
postkasseanlæg så attraktive?
BOLIGSEKTOREN

1) Internet of Things

Øget boligværdi:
Boligen er nemmere at udleje, og 
kvaliteten øges.
 
Kundetilfredshed:
Større komfort for beboerne.
 
Onlineadministration:
Enkel administration via Renz’ 
internetportal www.myrenz.com.

Elektronisk nøgleadministration:
*Enkel administration via Renz’
internetportal www.myrenz.com.

Digitalt navneskilt fra Renz:
Det er ikke nødvendigt at udskifte to-
linjers navneskilte ved ud- og indflytning.

Individuel konfiguration:
Modulstørrelser og modeller, der kan 
konfigureres efter kundens ønsker.

BEBOERNE
Onlineadministration:
Personlig indstilling via Renz’
internetportal www.myrenz.com.

myRENZ-appen:
Betjening af pakkebokse med 
myRENZ-appen.

Datasikkerhed:
IoT1)-security verified
SANS GPEN international standard

Eftermontering og udvidelse:
Det er altid muligt at udvide og 
eftermontere pakkepostanlæg.

Sikkerhed og diskretion:
Ekstra stabil konstruktion med elektronisk 
lås til sikker og diskret opbevaring post

Interfaceintegration:
Tilknytning til 
udlejningsadministrationssoftware
(ekstraudstyr).

Renz e-Line 
Nem administration
Renz e-Line er en optimal og nytænkende løsning der binder boligadministration & beboere optimalt 
sammen. Styringen sker via Renz’ internetportal, myRENZ-appen og touchdisplayet. 

Systemet kan integreres ind i eksisterende adgangskontrolsystemer som eksempelvis Aptus og Salto 
og kan administreres fra både computer, tablet og mobiltelefon.

Med de elektroniske låse i Renz e-Line undgår man mekaniske nøgler og det er nemt at ændre og lave 
nye adgangsbrikker. De digitale Oled navneskilte kan ligeledes hurtigt ændres og kan også vise “Nej 
tak til reklamer”. 
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Renz e-Line 
-det intelligente postkasseanlæg

www.myrenz.com

RENZ
styreenhed

Renz elektronisk navneskilt
Renz elektroniske Oled navneskilt giver mærkbart 
bedre læsbarhed fra alle synsvinkler end et 
traditionelt LCD navneskilt.

Det elektroniske navneskilt er plan med døren og 
minimerer derfor risikoen for vandalisme. 
De er monteret fra fabrikken og der er ingen 
synlig kabelføring.

RENZ 
digitalt navneskilt 
tolinjet

724

Postkasse

Renz styreenhed
Renz 24V styreenhed er en 3,5” integreret 
infoskærm med høj kontrast.

Med Renz 24V styreenhed plus er det muligt at vælge 
mellem 5”, 8” eller 32” integreret infoskærm med høj 
kontrast. 

RENZ
elektronisk lås

Postkassen
Postkassen er produceret med stabile 
låger med hængsler i rustfrit stål. 

Den enkelte dør er nem at udskifte. 
Lågerne er produceret i 1,25 mm stål , 
og klappen kan bestilles i enten 
aluminium eller malet stål.

Renz elektronisk lås
Renz elektronisk lås er formonteret fra 
fabrikken. Låsen er ikke synlig udefra. 
Døren skubbes op når elektronikken 
aktiveres og det er således ikke nød-
vendigt at „trække“ døren op.
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3,5“ -/5“
-/8“-/32“
-display

Pulver-
lakering  

Fritstående 
montering

Udvendig
montage

Den naturlige løsning til kollegier, plejehjem og 
lejlighedsbyggeri
Renz e-line er specielt egnet til kollegier, plejehjem og lejlig-
hedsbyggerier hvor det skal være nemt at opdatere og tilføje 
nye beboere samt ændre i adgangsrettighederne.

Renz e-Line er produceret i de bedste materialer og udarbej-
des skrædderersyet til jeres behov. Det elektroniske 
navneskilt anvendes dels til at vise beboernes navne men kan 

også vise “Reklamer Nej tak“. Indkastet er forsynet med en 
sikkerhedsanordning der sikre indholdet mod tyveri.

Oversigt over produktegenskaberne

 Mulighed for fuld integration til jeres nuværende adgangskon 
 trolsystem. (Aptus, Salto, Ruko SmartAir mv.) 
 Beboeroversigt på styreenheden.
 Betjening via Mifare, Desfire, brikker/kort eller kode. 
 Navneændring og oprettelse/sletning af brikker laves centralt  
 via PC, tablet eller smart phone.

 Anlægget kan monteres på væg eller stander  indendørs og  
 udendørs. Ved udendørs montering skal anlægget være   
 overdækket. 
 Leveres i 6 standardfarver
 Kan bestilles med skråtag
 Ingen mekanisk nøgle eller lås.

Perfekt til:
 Boligforeninger
 Kollegier
 Plejehjem

Indbygget 
montering 

Produktinformation
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Materialebeskrivelse
2,5 mm aluklap eller aluklap malet i samme farve som anlæg.  Leveres med Renz styreenhed 3,5” eller Renz styreenhed plus. Kan leveres 
med eller uden Renz elektroniske Oled navneskilt. Leveres med Renz 24V elektroniske låse.

Tyverisikring
Anlægget er forsynet med en sikkerhedsanordning der sikre posten mod tyveri.

Farver
Renz e-Line kan leveres i 6 standardfarver: Trafkhvid RAL 9016, Hvid aluminium RAL 9006, Basaltgrå RAL 7012 struktur, Antracitgrå RAL 
7016, Dybsort RAL 9005 og Dybsort struktur RAL 9005. Renz e-Line kan også, mod et farvetillæg, bestilles i en anden special RAL-farve.

Tilbehør
Skråtag kan bestilles separat.

Reservedele
Det er muligt at bestille reservedele til mekaniske dele i 15 år. Reservedele til de elektroniske komponenter lagerføres i 5 år. 

Garanti
Der ydes 5 års garanti på mekaniske dele og 2 års garanti på elektroniske dele.

Serviceaftale
Vi anbefaler jer at tegne en af vores 3 forskellige service- og vedligeholdelsesaftaler. Spørg vores konsulenter for mere 
information.

Grundmodul

Tillægsmodul

Materialer og farver
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E-LINE 
Referencer

Ejendomsinformation:
Plejehjem
By: København S
Bygherre: BOMI Københavns kommune

Anlæggets egenskaber: 
xx Renz e-Line postkasser, vægmonteret
Renz styreenhed & 
elektroniske navneskilte
Standardfarve RAL 9016

Ejendomsinformation:
xx Lejligheder, Aalborg 
By: Aalborg 
Bygherre: Wagner ejendomme

Anlæggets egenskaber: 
xx Renz e-Line postkasser, indbygget
RCU styreenhed & elektroniske 
navneskilte. Standardfarve RAL 9016
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Ejendomsinformation:
Beboelsesejendom med X boligenheder 
By: Korsør
Bygherre: Boligforening 

Udvidelse 
Anlæggets egenskaber:
xx postkasser i flere indgange, vægmon-
teret
Renz styreenhed og elektroniske nav-
neskilte. Standardfarve RAL 9006 

myRENZbox – 
Det intelligente pakkepostanlæg

Sender eller modtager du mange pakker? 
Vi har den rette løsning! 

Internethandlen boomer og antallet af pakker der bliver lever-
et til private forbruger stiger.

myRENZbox er den perfekte løsning, når det drejer sig 
om modtagelse, forsendelse og returnering af pakker. Med 
myRENZbox er ejendomsadministration, beboere og pakke-
distributører optimalt forbundet. 
Konfiguration og styring sker via myRENZbox internetportal, 
myRENZbox appen og via anlæggets touchdisplay.

myRENZbox pakkepostanlæg fås i alle størrelser, farver, 
former og variationer og kan konfigureres, så de passer ind 
i enhver bygning og adgangskontrolanlæg. Og så kan det 
naturligvis kombineres med Renz e-Line postkasser.

Se mere om myRENZbox i særskilt katalog. 

 



Renz A/S
Skagensgade 1 · 2630 Taastrup · Danmark
Telefon +45 4619 3500 · Telefax +46 4619 4214
Email info@renzgroup.dk 
www.renzgroup.dk

Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
Billederne viser til dels anlæg med specialudstyr.
Der kan forekomme farveafvigelser.


