Where security meets intelligence

CARgo Secure – Indvendig aflåsning
- Maksimal sikring og koncept til aflåsning af service- og varevogne

Indvendig montering og aflåsning:
Ved hjælp af vores unikke koncept, har vi fjernet
muligheden for at angribe låsen og sikringen udefra.
Det giver dig pt. den bedste sikring, man kan få.
Denne ekstra aflåsning; er IKKE en erstatning for
central låsen, og kan IKKE påvirkes udefra eller
aktiveres fra kabinen. Alt sker indenfor, og er koblet
op på bilens batteri.

En del af fremtiden:
Niveauet og behovet for sikring har flyttet sig. At
omgå en bil´s centrallås, tager jo alt fra 10 til 60
sekunder…..og alternativt smadrer de blot vinduet
og ”trykker” varerummet op….uanset om man
faktisk hár fjernet det!
Denne version er udviklet i samarbejde med:

Unik egenskab og udbytte:

- Forsikringsselskaber & Leasingselskaber
- Bil indretning og opbygning
- Slut brugeren

- Indvendig monteret
- Ingen udvendige angrebspunkter
- Anvender godkendte låse mekanismer
- Sikrer både skyde- og bagdør
- Elektronisk styret via ADK, tracking eller SMS
- Viden og data samt fuld rapportering tilgængelig

Vi anerkender behovet, og ikke mindst de faktiske
kendsgerninger. Der bliver stjålet utroligt meget fra
biler - så meget at fokus fra byggepladser og
containere er minimeret.

Ekstra sikring:
Vores unikke pistol lås, der udgør den essentielle del
af låsen, kan ikke angribes udefra. Kombineret med
service- og varevognens centrallåsesystem, opnår vi
effektiv sikring, der pt. ikke har inviteret ubudne
gæster indenfor.

Driften er vigtig, og det handler jo ikke blot om det,
vi får stjålet. Ofte er følge skaderne mindst ligeså
store - genanskaffelse, mistet arbejdstid, mistet
kunder og al den administration der følger med her.
Indvendig aflåsning med CARgo Secure
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Varianter, tilbehør & specifikationer:

Alarm og GPS

Indvendig sikring af varebilens lastrum - både bagdør og sidedør (alle typer)

Patenteret pistol lås

Ingen angrebsmuligheder - maksimal sikring - ingen opbrud

Sidedøre - indvendig (uanset model og alder)

Bagdøre - indvendig (uanset model og alder!)

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, samt medlem af brancheorganisationerne Tekniq og Sikkerhedsbranchen.
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