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Where security meets intelligence

Én platform – komplet kontrol og maksimal viden

Elektronisk nøglesystem:

Med over 300 forskellige typer af cylindre kan alt 

sikres på enkleste måde. Med øget krav og 

udfordrende sikringsbehov, opfylder dette 

godkendte elektroniske nøglesystem alle krav og 

behov. Udskift den gamle mekaniske cylinder og 

indsæt en elektronisk i samme dimensioner – kontrol 

og sikring på alle lokaliteter – stationære som mobile.

Unikt nøgle- og adgangskontrolsystem

Det bedste fra begge verdener; fuldt program af 

elektroniske cylindre samt komplet RFID integration. 

Et fuldendt system der løser alle udfordringer uden 

at gå på kompromis med sikkerheden:

- En database med on- & offline opdatering

- Mobiler og stationære lokaliteter

- IR, Bluetooth, RFID - fuld kommunikation 

-    Komplet audit i alle enheder

-    Testet og godkendt 

Adgangskontrolsystemet:

Den åbne platform sikrer  fuld integration af alle nye 

eller eksisterende systemer. Med RFID 

kommunikerende nøgler, skabes en fuldendt 

løsning, hvor hver person i en given organisation får 

præcis de rettigheder vedkommende skal have - 

uden at have flere adgangsemner og uden at gå på 

kompromis med sikkerheden.

- Online nøgle til ansatte m/fuld adgang

- Kort eller brik til andre.

Effektivitet – kontrol:

Et system tilbydende et så højt niveau af fleksibilitet. 

Uanset hvilket lokalitet eller mobil ejendom der 

ønskes kontrolleret, så er det nu muligt. Dette sikrer 

en effektiv hverdag med ét adgangssystem og fuld 

kontrol overalt.

En Nøgle - Alle adgange

Ingen administration

Hoved overskrifte
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Varianter, tilbehør & specifikationer:

Keyport og Authorizer
til nøgle opdatering

System overblik Nøgleskab / RFID læser

Findes også
til hængelåse 

Mange forskellige 
standard cylindre

Operationel i al vejr 
og vind

Standard nøgle 
med RFID

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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