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Where security meets intelligence

Elektroniske udgaver af de godkendte nøglerør- og bokse. 

Nøgleboksen er blevet INTELLIGENT
Nøgleboks som rør – B-Lock Combi & Flex – har  

gennemgået revolutionerende udvikling, og er i dag 

det sikreste valg tilgængeligt (patenteret på 

verdensplan) når vi taler om opbevaring af nøgler 

lokalt med adgang til og for 3. Part.

Risiko elementerne (cylinder som nøgle) er fjernet 

og erstattet med hærdet stål, der via elektronisk 

signal adgangsberigtiger åbningen og muliggør 

tilgang til adgangsemnet:

���� Højeste godkendelse 

���� Mekanisk & Elektronisk testet

���� Kontrol & viden om al færden

Åben platform
Disse intelligente enheder kan kommunikere med 

alle anerkendte og ikke mindst tilgængelige medier, 

som måtte ønskes benyttet –  fjernåbning   via en 

kontrolcentral eller lokalt f.eks. via et kodetastatur 

på en åben platform der ikke tvinger administrator 

til brug af specifikke ydelser.

Sikkerheden er tilbage fokus:
Adgang til 3. part har alle dage været en daglig 

udfordring – men ikke mindst en reel og absolut 

nødvendighed for mange organisationer, såsom 

hjemmepleje, brandvæsenet, vægtere som elevator-

teknikere m.fl. At komme ind har aldrig været et 

problem, da alle ”med tiden” blot fik en nøgle der 

passede til alt – uden hensyntagen til det 

sikkerhedsmæssige aspekt.

Viden er sikkerhed:
Det er ikke muligt at kontrollere og styre mekaniske 

nøgler, og det er slet ikke muligt at tage den 

økonomiske konsekvens og omlægge grundet et 

nøgletab. Løsningen giver kontrollen tilbage til ejer 

og skaber en platform af viden og eliminering af 

risiko. Ingen håndtering af adgangsemner og 

maksimal kontrol og styring af adgangen til og for 

3. part.

Maksimal sikkerhed og eliminering af risiko
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Varianter, tilbehør & specifikationer:

Print for tilslutning til bl.a. 
ABA/AIA anlæg

Åbning via SMS eller 
kodetastatur/prox

Åbning via kontrolcentral Åbning via SINE terminaler 
på TETRA platformen

Åbning via Bluetooth

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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B-Lock Flex Elektronisk
Ø50xD190

Ankerboks m/ elektronik.
DIM: B107xH167xD35

Styreboksen er en intelligent micro-controller 

baseret enhed, der varetager den lokale styring og 

overvågning af B-lock Flex/Combi, samt 

kommunikationen med andre eksterne enheder.

Åbningsmuligheder
• ABA / AIA Anlæg 

• Kontrolcentral

• GSM modem via SMS

• Tastatur

• SINE terminal

• Bluetooth

• Og flere andre muligheder 

Specifikationer:
Forsyning: 12 –  28Vdc

Strømforbrug i hvile: 10-30 mA

Strømforbrug ved åbning: 1,5A

Udgange :  Open Collector – Alarm

B-Lock Combi Elektronisk
DIM: B92xH126xD69


