
Birepo A/S  �  Håndværkerbyen 17  �  2670 Greve   �   Telefon +45 4390 3733   �   www.birepo.dk  �  info@birepo.dk

Where security meets intelligence

Verdens første udvendige elektroniske nøgle- & alarm skab

Elektronisk nøgleskab - UDVENDIG

Traditionelt set, et skab med alle de samme og 

typiske funktionaliteter. Alt hvad man i dag ved og 

forventer/kræver når man skal investere i en sådan 

løsning:

� Sikkerhed

� Viden og audit

� Sikring

� Software platform - App og WEB

� Nøglekontrol

� Fjernåbning

� Sabotage overvågning

� Test og godkendelser

Men det har aldrig rigtig været nok….!

UDVENDIG:

Det eneste man aldrig har kunnet få, er en udvendig 

placering…for det er jo det der nu virkeligt gør 

forskellen. Med B-Lock Vario NS skabet, placerer vi 

adgangen til matriklen, lokaliteten, objektet dér hvor 

behovet er, ligesom vi i Birepo altid har gjort med 

markedets eneste godkendte sortiment af 

mekaniske og elektroniske nøglebokse

Drift og logistik:

"Sikkerhed" står desværre ikke længere på side 1 når 

det kommer til udvælgelseskriterier. Det handler om 

kerneforretning, effektivitet, drift og logistik, og det 

er hér at B-Lock Vario NS gør en forskel. Placér 

nøgleskabet der hvor behovet er, i stedet for at 

montere dette i en hel anden bygning. Det koster 

tid hver eneste dag, når brugeren skal hente og 

aflevere adgangsemner.

"Bedste mand til jobbet"

Aldrig mere skal nøgler og kort udleveres - B-Lock 

Vario NS skaber adgang på det rigtige sted, til den 

rigtige person og det er ikke nødvendigvis ham med 

nøglen…."

Inkl. strøm & alarm.

Vario skabet er en fuld pakkeløsning, og det betyder 

inkl. strømforsyning OG alarmsystem. Dermed er 

mulighederne utallige for styring og administration, 

og risici, sikring og drift kan effektueres markant.

B-Lock Vario NS - Bedste mand til jobbet!
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Varianter, tilbehør & specifikationer:

Administration og kontrol af op til 12 nøglebundter 

udvendigt placeret

Administration via 

mobil telefon

Administration via 

Internettet

Slutblik 

1200 kg. styrke

Komplet godkendt 

alarmsystem

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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Udvendig elektronisk nøgleskab.

NS5;97x163x245 mm (DxHxB)

NS5 med tag: 97x200x251 mm (DxHxB) 


