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Where security meets intelligence

Enkelt adgang og tilgængelighed

”For en sikkerheds skyld…..!”:

Mange steder i mange organisationer er man 

afhængige af mange forskellige personer fra 

forskellige organisationer. I mangel af bedre og 

enklere løsninger, finder man sig nødsaget til at låse 

enheder og lokaliteter af, som reelt set ikke 

repræsenterer nogen værdier (at stjæle), men som 

alligevel vælges sikret ”for en sikkerheds skyld”, da 

konsekvenserne af potentielle ødelæggelser, er for 

store (økonomisk set). 

Derfor har man været tvunget til at:

���� Driftssætte mekanisk låsesystem

���� Administrere mange mekaniske nøgler 

Men det eneste man i virkeligheden opnår, er et 

system hvor man ”slynger om sig” med 

adgangsemner for at få arbejdet udført – det er 

vigtigere end sikkerheden!

3-kanten er løsningen (beskyttet):

Hvor adgang og bekvemmelighed er vigtigere end 

sikkerhed, gør dette komplette låsesystem en forskel 

for flere og flere organisationer. 

En fuldstændig løsning:

Dette låsesystem kommer i komplette udgaver:

���� Genbrug af eksisterende hardware

���� Cylindre i standard dimensioner

���� Aflåsning af mobile/stationære lokaliteter

���� Forskellige hængelåse (kort/lang bøjle)

���� Brug i bokse og rør – adgang til 3. part

���� Flere typer af ”trekanter” (adgangsemner)

Aflåsning vs. afsikring:

Det handler om at lokaliteten eller enheden er gjort 

utilgængelig for menigmand. Det handler om at 

dem der har brug for at komme ind, i virkeligheden 

blot kan bruge en spidstang, og så kan arbejdet blive 

udført. En stigende tendens i flere og flere markeder:

���� Forsyningen

���� Boligforeninger

���� Vaskerier

���� Beredskaber 

Sikringen er ikke 1. prioritet; 

tilgængeligheden på dagen er vigtigere.

Hoved overskrifte
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Varianter, tilbehør & specifikationer:

B-Lock Combi nøgleboks 

til 3kantsnøgle

DIM: B92xH126xD69

B-Lock Flex rørboks 

til 3kantsnøgle

DIM Ø50/70 x D120/160

Nøglebundt med 

forskellige typer af 

3kantsnøgler

Forskellige typer af 

standard cylindre

100% rustfri hængelås

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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Bredt sortiment af standard hængelåse med forskellige bøjle længder

Hus DIM:  B46 x D21 x H56 

Bøjle DIM: BTD6 x BD25 og BD100 

Standard 3kantsnøgle

DIM: Ø12 x D20


