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NSI - KASSEN
Vår serie med postkasser er utviklet og produsert i Norge med prinsipper som er testet og utprøvd for 
Norske forhold. Designen er tatt frem for å passe med de utrykk som arkitekter og utviklere ønsker for 
moderne bygninger og fellesområder. Serien har mange muligheter for valg av utstyr og farger. NSI 
setter en ny standard i bransjen.

• Bestilling rett fra produsent, uten fordyrende mellomledd.
• Design og produksjon av spesialtilpassede produkter som tavler, søppelkasser og stativer i samme 

stil som postkassene.
• Sette dine egne ønsker når det gjelder materialvalg og farge.   

Norsk Stanseindustri AS – En moderne produksjonsbedrift.
Vi tilbyr alle tjenester fra kundebehov og ideutvikling til ferdig installasjon eller distribusjon. Med våre 
gode prosesser leverer vi høy kvalitet i alle ledd med kortest mulig leveringstid. Vi produserer i stål og 
aluminium - evt. sammen med glass, plast, tre, tråd eller med elektronikk av ulike slag. Fabrikken ligger 
på Skedsmokorset midt mellom Oslo og Gardermoen. Med oss får du følgende fordeler:



Balder er vår utendørs postkasse produsert i 
rustfritt og lakkert galvanisert stål. For norske røffe 
forhold.

Standard farge er RAL 7021 Sort grå tekstur, men 
kan leveres i ønsket RAL farge. Brevinnkast i front 
er 25mm.

Balder

Frigg er vår stående innendørs postkasse produsert 
i rustfritt og lakkert stål. Utseende tilsvarende Balder 
uten klaff over innkast men med utsparing for skilter 
1 x 94x58mm og 2 x 38x25mm.

Standard farge er RAL 7021 Sort grå tekstur, men 
kan leveres i ønsket RAL farge. Leveres med 
brevinnkast 25mm eller 6 mm.

Frigg

Frøya er en slank og plassbesparende kasse 
produsert i lakkert stål. Liggende postkasse med 
utsparing for skilter i dør.

Standard farge er RAL 7021 Sort grå tekstur, men 
kan leveres i ønsket RAL farge. Leveres med 
brevinnkast 6mm.

Rom Art. nr B H D
6 30200-606 712 454 382
8 30200-806 712 579 382
10 30200-106 712 704 382
12 30200-126 712 829 382

Frøya

Rom Art. nr B H D
2 30000-225 637 425 170
3 30000-325 931 425 170
4 30000-425 1 225 425 170
5 30000-525 1 519 425 170
6 30000-625 1 815 425 170

Rom Art. nr 6mm Art. nr 25mm B H D
2 30100-206 30100-225 637 425 170
3 30100-306 30100-325 931 425 170
4 30100-406 30100-425 1 225 425 170
5 30100-506 30100-525 1 519 425 170
6 30100-606 30100-625 1 815 425 170
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Postkasser med elektronisk lås

Våre postkasser av typen Frøya og Frigg beregnet for innvendig bruk kan nå bestilles med  
elektroniske låser. Du kan velge mellom tre forskjellige typer av elektroniske låser etter ditt eget behov. 
Mifare, Bluetooth eller kodetastatur. Låsene kan kombineres i hvert rack.
Dette betyr at for hvert enkelt postkasserom kan man bestemme om man ønsker manuell lås eller en 
av de elektroniske låsene. Har man eksisterende kasser fra oss og man ønsker å oppgradere til 
elektronisk lås, er det enkelt å bestille en ny dør inkludert elektronisk lås. 

Frigg ETL og Frøya ETL

Frigg ETL 4 – roms kasse med Allvis lås  

Frøya ETL -10 – roms kasse med Allvis lås  
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Med Bluetooth lås og en gratis app kan du styre 
låsen via smarttelefonen din. Du kan navngi din 
postkasse og i appen vil du få informasjon om 
status på batteriet og ha oversikt over de 100 
siste åpningene av postkassen.

Som sikkerhet lager du enkelt din unike 
administrasjonskode og brukerkode. 
Kode kan også forandres ved behov.

Durin
- Bluetooth lås

Til vår nye generasjon av elektronisk lås kan du 
bruke alle ISO 14443A  kort eller brikker for åpning. 
Denne låsen kombinerer NFC, Mifare og RFID 
teknologi og gjør at du kan åpne med:

Telefon med NFC
Minibankkort
Ruter og Kolombus reisekort
Yale Doorman brikker
Byggekort
De fleste kjente merker av adgangskontroll kort.

Leveres med 1 stk programmeringskort og 2 stk
åpningskort, samt batteri til hver lås.

Allvis
- Lås for kort og adgangsbrikker

Program
m

eringskort

Åpningskort

Åpningskort
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Vår kodelås leveres med standardkode 1234. For å 
slette denne standardkoden samt legge inn din 
personlige kode programmerer du på følgende måte: 
( For eksempel fra 1234 til 9999):
 1234  9999  9999
Det grønne lyset vil lyse i 2 sekunder for bekreftelse 
at koden er byttet. 

For hver åpning blir det sjekket om batteriet har nok 
strøm. Hvis det er for lite strøm på batteriet vil det 
røde lyset lyse i 60 sekunder. Bytt batteri snarest. 
Blir batteriet tomt blir låsen stående oppe.

Fjallar
- Kodelås

Ekstern strømforsyning

Hvis ønskelig kan vi levere alle typer låser med 
ekstern strømforsyning. Postkassene vil da komme 
ferdig koblet internt og en stikkontakt pr rack må 
settes opp av godkjent elektriker i nærhet av 
postkassene.

Batteri

Alle låsene leveres med 3 volt litium batteri og er 
testet for 5000 åpninger. Levetiden blir påvirket av 
bruk / dag, temperatur og eventuelt annet elektronisk 
utstyr i miljøet.

Låsen sjekker batteriet under åpningsprosessen. 
I tilfelle svakt batteri vil en 15 sekunders lang alarm 
oppstå og batteriet bør byttes snarest.  Etter en 
utskifting av batteriet vil låsen fungere igjen med alle 
de siste innstillinger og kort. Vi anbefaler at batteri 
blir byttet min. en gang pr år.
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Dører med elektroniske låser til Frigg postkasse

Type lås Art. nr
Standard med tre nøkler 2000-810

Allvis – Mifare med 3 stk kort 2000-820

Durin – Bluetooth 2000-830

Fjallar - Kodelås 2000-840

Dører med elektroniske låser til Frøya postkasse

Type lås Art. nr
Standard med tre nøkler 2000-910

Allvis – Mifare med 3 stk kort 2000-920

Durin – Bluetooth 2000-930

Fjallar - Kodelås 2000-940

Standard - Nøkkel Alvis - Mifare Durin - Bluetooth Fjallar - Kodelås

Standard - Nøkkel Alvis - Mifare Durin - Bluetooth Fjallar - Kodelås
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Industriveien 28, 2020 Skedsmokorset
Postadresse: PB 130, 2021 Skedsmokorset
Telefon: (+47) 64 83 64 83
www.nsi.as
nsi@nsi.as

NORSK STANSEINDUSTRI AS

Innvendig Frøya kasser med stigtrinn Solfjellet Borettslag Oslo

Utvendig Balder kasser med stativ på Thurmannskogen Borettslag Lørenskog 
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