BiLevel
- ﬂere grader
af sikkerhed i
samme system

BiLevel – to sikk
der dækker

Oftest ønsker man, at kunne aﬂåse samtlige

Med Medeco BiLevel har du mulighed for

døre i en bygning med samme låsesystem.

at sikre udvendige døre og andre kritiske

Tidligere var ulempen, at ønskede man høj

døre med cylindre i høj sikkerhedsklasse

sikkerhed på yderdøre og andre vigtige døre,

og sekundære døre som rengøringsrum,

måtte man også betale for høj sikkerhed

kopirum osv. med cylindre i standard

på sekundære døre, selv om det ikke var

sikkerhedsklasse. På den måde kan du spare

strengt nødvendigt. I dag ﬁndes der et mere

penge ved køb af nyt låsesystem, da både

økonomisk alternativ.

cylindre og nøgler i standard sikkerhedsklasse

TM

er billigere end cylindre og nøgler i høj
sikkerhedsklasse.
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Medeco BiLevel cylindrene i høj

Uanset om du vælger høj sikkerhedsklasse

sikkerhedsklasse er godkendt i SKAFOR

på alle døre, eller vælger at kombinere

rød klasse, den højeste sikkerhedsklasse,

med cylindre i standard sikkerhedsklasse,

og cylindrene i standard sikkerhedsklasse

er nøglerne stadig patenterede, og derfor

er godkendt i SKAFOR blå klasse, den

særdeles godt beskyttet mod uautoriseret

næsthøjeste sikkerhedklasse.

kopiering.

TM

Cylindren er
låsesystem, og de b

Har du tænkt på hvor mange, der har nøgler

Medeco BiLevel låsesystemet giver dig
TM

til virksomhedens bygning. Personale,

den højest tænkelige sikkerhed mod både

håndværkere, alarmﬁrma, rengøringsﬁrma -

uautoriseret nøglekopiering og opdirkning.

der er mange muligheder. Har du også tænkt

En speciel OTP fræsning og et meget

på, at der er stor chance for at de nøgler,

stærkt patent gør det både ulovligt og

du udleverer kan kopieres mange steder,

særdeles besværligt, ja næsten umuligt, at

uden kontrol af ejerskab. Disse nøgler giver

kopiere Medeco BiLevel nøglerne. Også

måske adgang til dine private papirer, vigtige

cylinderen er godt beskyttet. Stifterne i låsen

dokumenter, og forretningshemmeligheder.

skal både løftes til den rigtige højde og drejes

Derfor skal du vælge et Medeco BiLevel

i den rigtige vinkel, før nøglen kan drejes.

låsesystem.

TM

TM

TM

hjertet i et hvert
bedste er fra Medeco.

Dette gør det så godt som umuligt at
dirke en Medeco cylinder op. Derudover er
der placeret hærdede indlæg ﬂere steder i
cylinderen for at gøre opboring så svær som
muligt.
Med hvert Medeco låsesystem følger
der et komplet nøglekontrolsystem, med
alle nødvendige formularer. På den måde er
det let at holde styr på hver enkelt nøgle i
systemet: Hvem den er udleveret til, hvornår
den er udleveret, hvornår den er returneret
osv.

Let og effektiv
administration af nøgler

Med et hvert nyt Medeco BiLevel

TM

kan opstå tvivl om hvilken nøgler der blev

låsesystem følger en systemmappe med

udleveret. Der er også en formular for

et komplet formularsæt, til administration

midlertidige udlån, til f.eks. håndværkere.

og genbestilling af nøgler. Formularene i
systemmappen hjælper dig til at holde en høj

Sættet indeholder også nøglerekvisitioner,

nøglesikkerhed gennem hele låsesystemets

fortrykte kuverter og ID-kort, så genbestil-

levetid.

ling af nøgler gøres nemt. Derudover er
der en kopi af underskriftsbilaget, så du

Formularsættet indeholder bl.a. et nøgle-

kan se hvem der må bestille nøgler, og en

kontrolkort, hvor du kan registrere hvem

overdragelseserklæring, så du kan overdrage

der får udleveret de enkelte nøgler, og hvor

systemet til en anden, hvis du fraﬂytter de

modtageren kan kvittere, så der ikke senere

lokaler systemet sidder på.

Sikkerhed
til enhver situation

Medeco BiLevel cylindre ﬁndes til næsten

Medeco BiLevel cylindre kan bruges til

hver eneste lås på det danske marked. Der

alle formål, hvor der ønskes høj sikkerhed

er derfor ingen problemer med udskiftning

og/eller effektiv kontrol med nøglerne. Da

TM

TM

af ældre låsesystemer til et Medeco BiLevel

Medeco BiLevel er særdeles slidstærkt, er

låsesystem. Af sikkerhedsmæssige årsager

det specielt velegnet til gadedøre og andre

anbefales det dog, at alle kritiske døre er

døre, der benyttes i stort omfang.

udstyret med SKAFOR godkendte låse, så

På grund af den høje slidstyrke, er Medeco

låsens kvalitet og styrke modsvarer Medeco

BiLevel også mere økonomisk i det lange

cylindrenes.

løb, da serviceomkostningerne derfor er

Cylindrene leveres som standard med mat

lavere end på de ﬂeste andre låsesystemer.

TM

TM

TM

forkromet overﬂade, men kan mod et
mindre tillæg leveres i poleret messing*.

*) Gælder dog ikke visse specialcylindre
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