
Digitala
fastighetsskyltar



Känner du igen dig?
Klisterremsor? Papperslappar? Utskrift av 
namnlistor och informationslappar? Onödigt 
spring och bortkastad tid. 

Om ni har mycket in- och utflyttningar i ert 
fastighetsbestånd så känner du säkert igen 
dig. 

Det arbete som krävs för att utföra en så enkel 
sak som att byta namn på lägenhetsdörrar, 
trapphusregister och postboxar tar betydligt 
mer tid inom din organisation än vad man 
ibland tror.

Finns det ett bättre sätt? Absolut! med Service 
Nodes digitala fastighetsskyltar kan ni kapa 
all arbetstid runt fastighetsskyltning med upp 
till 95%.

Trött på att bekosta byten av 
namnskyltar?



Vår lösning

Vi erbjuder digitala fastighetsskyltar till flerbostadshus som 
inte kräver någon kabeldragning till displayerna.

Med digitala skyltar i fastigheten slipper man åka ut och 
byta det fysiska skyltarna eftersom våra skyltar uppdateras 
automatiskt när du gör dina ändring i fastighetssystemet.

Med hjälpa av vår API mappar vi information från ert system 
som ska ändras när en förändringar sker. 

Låt er personal göra de arbetsuppgifter de är bra på, 
sköta om och förvalta era fastigheter. Med digitala 
fastighetsskyltar kortar man ner tiden för namnbyten med 
95 %. 

Det arbete som krävs av personalen är 1 batteribyte som 
måste göras mellan en 5 och 10 års period.

Ta bort 95% av tiden.



Varför Service Node?

Enkelt montage Elektroniskt bläck

Att digitalisera ert 
trapphus har aldrig 

varit enklare.

Drar bara ström när 
när informationen 

ändras.

Automatiskt

Uppdateras 
automatiskt 

när ändringar  i 
fastighetssystemet 

sker.

Traditionellt så behövs kabeldragning till varje enskild display. Med 
våra displayer slipper man detta. Displayerna drivs med batterier och 
kommunicerar trådlöst med en centralenhet som är ansluten med en 
strömförsörjd nätverkskabel (PoE - Power over Ethernet) .

Enkelt montage

Skärmtekniken i displayerna är så kallat elektroniskt bläck (elektroniskt 
papper) och är den teknik som vanligtvis används i läsplattor. Tekniken 
innebär att skärmen på displayen bara drar ström när innehållet på 
skärmen ändras.

Elektroniskt bläck

Med hjälp av integreringar så skapar vi en brygga mellan ditt 
fastighetssystem och displayerna. På så sätt uppdateras t ex. 
lägenhetsskyltarna trapphusregistret automatiskt när en ny person 
flyttar in.

Automatiska uppdateringar

API

Systemet anpassas 
till det ert 

fastighetssystem. 

Samtliga moderna fastighetssystem har ett API som möjligör att 
system kan prata med andra system. Vi anpassar oss mot ert system 
så att ni inte behöver göra förändringar i hur er data hanteras.  

Integreras med API



Vi anpassar våra displayer så att det går att 
montera i det flesta postboxsystem som finns på 
den svenska marknaden. 

Postboxar

Större skärmar med samma teknik används 
för trapphusregisteret. Komplettera med 
ytterligare skärmar och använd dessa som 
informationstavlor till boende. 

Trapphusinformation

Tillämpningar 

Dörrskylltarna levereras med ett skal som går att 
färganpassa, monteras med ett bakstycke som 
går att fästa med monteringstejp eller skruv.

Dörrskyltar

Kombinera dörrskylten med vår egentillverkade 
tidningshållare. Tidgningshållaren monteras med 
skruvar som döljs bakom displayen. Går att få i 
valfri kulör.

Tidningshållare

När väl infrastrukturen finns på plats så finns 
det nästan inga begränsningar på vilken typ av 
fastighets- och driftinformation du kan visa. 

Andra tillämpningar



Skärmar

Skärmyta Skärmupplösning Storlek (B x H x D) Strömförsörjning

2.1” 212 x 104 px 68 x 34 x 13 mm 2 x CR2450

2.9” 296 x 128 px 87 x 43 x 13 mm 3 x CR2450

3.7” 416 x 240 px 100 x 58 x 14 mm 3 x CR2450

4.2” 400 x 300 px 100 x 85 x 13 mm 4 x CR2450

6.0” 600 x 448 px 133 x 107 x 13 mm 6 x CR2450

7.4” 640 x 384 px 182 x 122 x 15 mm 6 x CR2450

12.5” 1304 x 984 px 278 x 221 x 12 mm Special anpassat Lithium Ion batteri

Kommunikationsenhet

Strömförsörjning 1 x PoE - Power over Ethernet,  alternativt 1x  DC 5.0V 1.2A

Storlek (B x H x D) Enhet: 158 x 115 x 35 mm, antenner: 110 mm

Temperatur drift 0 oC - 65 oC

Temperatur förvaring - 20 oC - 70 oC

Radiofrekevens 868Mhz eller 915MHz ISM Band 2-vägs Trådlöst

Montering Integrerat tak-/väggfäste 
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