Where security meets intelligence

Transport – Sikring og aflåsning
Sikring af gods – indvendig elektronisk aflåsning uden angrebspunkter

Ekstern opbevaring:
Der er årligt millioner i direkte tab på transport gods.
Og det vækster den forkerte vej. I takt med at
mulighederne og værktøjet bliver nemmere
tilgængeligt og økonomisk fordelagtigt, er dette et
fokus område for alle parter. Og det er ikke kun det
man får stjålet; det er genanskaffelsen samt
kundernes nåde, der ligeså udgør et meget stort
problem.
Indvendig ELEKTRONISK aflåsning:
Vi har fjernet muligheden for at angribe aflåsningen
udefra, og nu sker alt automatisk fra ønsket
elektroniske medie - som f.eks. mobil telefonen,
kontrolcentral, adgangskontrolsystem med flere.
Udover at sikringsniveauet er på sit højeste for hvad
angår mekanisk sikring, så har vi nu også elimineret
muligheden for at manipulere, snyde eller på anden
vis misbruge systemet. Risikoen er minimal,
muligheden for svind er fjernet (uden synlige tegn
for opbrud), og det er blot ejer, afsender eller
modtageren, som har tilgang til indholdet i objektet
(container, trailer, tog o.s.v.)

Forsikringsselskaberne:
Disse organisationer har virkelig fokus herpå, og i
anerkendelsen af de store risici ved traditionelle
udvendige aflåsninger, støttes der fra flere sider op
herom via direkte økonomiske fordele på policerne.
Container, Trailer, Tog, m.fl.
Af nød, lyst, eller hvor værdierne bliver for høje,
anvendes og påkræves denne løsning, da fordelene
gavner forsikringsselskab som kunden. Birepo´s
gods-koncept berører bl.a.:
Indvendig aflåsning
Alarm og sabotage kontrol

Tracking
Hængsel- og skæresikring
Elektronisk aflåsning- og åbning
Konklusion:
Niveauet og behovet for sikkerhed er flyttet – opad.
Bygninger er i dag så godt sikret, at fokus er rettet
mod ekstern opbevaring, og ”fagfolkene” på begge
sider af loven er blevet dygtigere, hvorfor markedet
er nødt til at følge med:
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Varianter, tilbehør & specifikationer:

Set indefra f.eks. containeren – tandstangsbom i 6mm stål i låst position til godkendt sikkerhedscylinder og låsekasse

Låses via sikkerhedsnøgle.
Åbne/lukke via aftageligt håndtag

Alle potentielle
adgangsmidler

Skæresikring

Set udefra f.eks. containeren – angrebsmuligheden fjernet

Hængselsikring

Alarm og GPS

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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