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Where security meets intelligence

Komplet koncept til autobranchen 

Daglige udfordringer:

At håndtere nøgler internt som eksternt har alle 
dage været en opgave eller udfordring som alle har 
levet med. Og problemet er blevet løst; ikke fordi at 
der var en løsning, men fordi at man var og er 
tvunget til at få det til at fungere, og derfor findes 
der i dag hoved- og bil nøgler placeret hvor der nu 
engang er plads eller mulighed for hurtig og enkel 
opbevaring, samt tilgængelighed, såsom:

÷ Benzindækslet eller højre baghjul

÷ ”Potteplanten” eller ”under måtten”

I mangel på bedre, så har dette løst problemet…!

Komplet Løsning:
Et færdigt og unikt koncept til håndtering af de 
daglige udfordringer med ”andres” nøgler. En 
løsning der tilfører værdi i form af:

� Øget sikkerhed og unik service

� Enkelt håndtering 24/7/365

� Testet og klassificeret og opfylder alle krav

Indlevering:

Adgangen til andres løsøre eller fast ejendom er et 
dagligt behov for rigtig mange organisationer og 
individer. Årsagerne er mange, men tilgangen hertil 
er ofte udløst af sikkerhedsmæssige udfordringer 
eller nødvendige reparationer. Nu er dette muligt 
via B-Lock Exchange konceptet, og løsningen er 
testet, klassificeret og opfylder alle krav efter de nye 
europæiske normer – EN 1143-2. 

Godkendt udlevering:

Behovet for generhvervelse af sit adgangsemne kan 
være påvirket af udefrakommende elementer som 
man ikke selv er herre over – og specielt tiden er en 
faktor som kan besværliggøre processen.

Konklusion:

Vi har flyttet grænserne for hvad der kan lade sig 
gøre, og ikke mindst niveauet for sikkerhed. 
Forsikringsselskaberne kræver/ønsker at hæve 
overlæggeren og eliminere ”Storm P” løsningerne 
(postkasser og nedløbsrør) og denne komplette 
løsning gør dette muligt.

Sublim distribution af adgangsemner 
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Varianter, tilbehør & specifikationer:

DIM: B135xH225xD100

Ankerboks med elektronik

DIM: B350xH545xD70

Forskellige åbnings 

muligheder

Standard skilt

DIM:  B:355xH120xD1

Håndtering af nøgler 

ALLE STEDER

F.eks. glasfacader eller 

grundet hegn og lign.

Birepo er Skandinaviens største & eneste producent og leverandør af såvel mekaniske,

elektro-mekaniske og fuld intelligente sikringsløsninger. Med over 20 patenter og 

godkendelser i portefølje serien B-Lock, er platformen skabt til alle niveauer 

af løsninger indenfor sikring og adgang til 3. part

Birepo’s løsninger er F & P registeret, patenteret, certificeret og vi underviser på TEC & DBI/Nusa, samt medlem af brancheorganisationerne: Tekniq & Sikkerhedsbranchen.
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Model 1: 1 indlevering og 3 udleveringer styret af kodetastatur

DIM: B355xH505xD40

Tilbehør eller som selvstændig enhed

3 udleveringer - DIM B355xH215xD40

Kodetastatur - DIM: B95xH215xD40

Nøgleindkast med 

fiskesikring


