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Fleksibelt og godkendt nøglerør - endnu flere muligheder

Godkendt opbevaring:
Markedets nyeste nøglerør åbner op for endnu flere
muligheder i dagligdagen:
 Enkel montage
 Standard Ø50 mm helt igennem
 Ekstra beskyttelse af cylinderen
 Brug af oval eller profil cylinder

Dette godkendte og patenteret rør, fortsætter med
at tilvejebringe de oprindelige fordele:

Hurtig og enkel udførsel:
Tid er penge. Ved hjælp af effekten af ekspansion,
opnås hurtig montering af røret ved brug af
topnøgle. Der behøves ikke 2-komponent lim til
fastgørelse af røret, som giver et hurtigt og enkelt
grundlag for færdiggørelsen af opgaven uden at
være afhængig af vejr og vind. Fikseringsværktøjet
er tilgængeligt som assistance til monteringen.
Godkendt montering:
Det kræver opfyldelse af 3 faktorer til at opnå en
godkendelse af den samlede opgave:

 Mekanisk switch eller magnet
 Lang model

 Godkendt rør
 Fast bygningsdel

 Godkendt ekspansionsmontage

 Godkendt cylinder
 Certificeret udførsel

Med maksimal udnyttelse af rumfanget i selve røret,
sikrer vi plads og opbevaring af såvel adgangskort
som nøglebundter.
Specifikke løsninger med eget logo kan naturligvis
også leveres. Tryk på indsats eller løs dækkrave.

Godkendelsen træder ud af kraft hvis blot én ikke er
opfyldt. Som underviser på fagskolerne i Danmark
sørger vi for at instruere og certificere de danske
fagfolk til at opfylde kravene fra F&P samt
sikkerhedsbranchen.
Fleksibelt, hurtigt og enkelt
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Varianter, tilbehør & specifikationer:

B-Lock Flex II Ø50 x D160 i aflåst tilstand med ekspansion.

Oval eller profil cylinder

Dækkrave - med eller
uden logo

B-Lock Flex II i åben tilstand med skuffe til adgangskort og
nøglebundter. Cylinder monteret bagfra.

B-Lock Flex II med eller uden skuffe.
Skuffe med plads til kort og nøgler.
Begge med mulighed for tilslutning af sabotage switch

Montageboks m/klemmer
DIM: B107xH167xD35

Borekuffert: Diamantbor
og fikseringsværktøj mm.

Micro- og magnet switch
0,5 til 2 meter ledning

Birepo er instruktør på
Nusa & TEC (fagskoler)

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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