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Advies en planning

Vooruitkijken bij het ontwerp van een sluitplan is de basis voor 
een goed  toekomstbestendig en functioneel sluitplan. 
Wij bieden geen kant en klaar product uit voorraad. Wij bieden 
een compleet en doordacht systeem voor ultieme balans tussen 
veiligheid, flexibiliteit en gebruiksgemak. Perfect afgestemd op de 
wensen van uw klant.

Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen van een goed en 
functioneel sluitplan voor uw object: van het ontwerp en de plan-
ning, tot realisatie van een goed sluitplan en later bij eventuele 
uitbreidingen. Wij adviseren u graag bij het maken van de juiste 
systeem keuze dat helemaal voldoet aan uw eisen op het ge-
bied van veiligheid en comfort.
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Meervoudig paracentrisch
keerprofiel met horizontale
sleutelinvoer

• Hoogste technische en wettelijke kopieerbeveiliging
• Gepatenteerd tot 2030 en oneindig merkpatent
• Comfortabele, robuuste keersleutel
• Horizontale sleutelinvoer
• Hoogste bescherming tegen illegaal kopiëren van sleutels door het Intellitec-systeem
• Geschikt voor zeer complexe sluitsystemen

Highlights systeem Bravus.3000
• 3e veiligheidsniveau in het Bravus-systeem
• Gepatenteerd Intellitec-systeem
• Systeem voorzien van 6 stiften
• 10 geveerde vergrendelingen en tot 

6 codeerstiften op drie vergrende- 
lingsniveaus 

• Kerndiameter 14 mm

Technische gegevens

Intellitec
-systeem

Meervoudig paracentrisch 
keersleutel profiel

Bravus.3000 met Intellitec-systeem

Sluitsysteem Bravus.3000 Gepatenteerd: Het Intellitec-systeem

Geen risico op 'illegaal' kopiëren van sleutels

Tweede niveau 
sluitelementen

Derde niveau 
sluitelementen

Unieke combinatie van
• Patent tot 2030
• Oneindig merkpatent
• Hoogste kopieerbescherming

Het systeem Bravus.3000 heeft een wettelijke bijzonder
hoge technische kopieerbescherming. Daardoor is dit systeem 
optimaal beveiligd tegen illegale sleutelkopieën. Bravus.3000 
is voorzien van het Intellitec-systeem, een recent ontwikkelde 
verificatiemethoden op de sleutel en in de cilinder. Het unieke 
Intellitec-systeem heeft patent tot 2030, een oneindig merkpa-
tent en de hoogste technische kopieerbeveiliging. Door meer-
dimensionale controle verhindert het Intellitec-systeem gebruik 
van een onbekende sleutel in het sluitplan.

Vaak zijn de sleutels van veel verkochte sluitsystemen onvoldoen-
de beschermd tegen onbevoegd kopiëren van sleutels. Met een 
gewone sleutelkopieermachine kunnen ze vaak binnen enkele 
minuten nagemaakt  worden. Het resultaat is een identieke sleutel 
met dezelfde mogelijkheden en rechten. Illegaal gekopieerde
sleutels vormen een enorm veiligheidsrisico, omdat ze niet ge-
registreerd zijn. De eigenaar van het sluitplan verliest daarmee 
het overzicht over het aantal sleutels dat in omloop is en wie het 
gebouw binnen kan komen.  Oplossing: Bravus.3000 

Optimale veiligheid dankzij Intellitec-systeem

Intellitec-systeem

Standaard boorbescherming met 
stiften van gehard staal

tot 6 vergrendelingen

4 geveerde vergrendelingen

6 geveerde vergrendelingen

Extra zware 
uitboorbeveiliging

Intellitec-systeem

Eerste niveau 
sluitelementen

Met uw keuze voor het systeem Bravus.3000 
houdt u alle opties open om het sluitplan 
later met elektronische componenten 
uit te breiden.

• De mechanische sleutels zijn eenvoudig 
te voorzien van Combi-cap of Skuni-cap

• Een perfecte investering door het opstellen 
van een goed sluitplan dat klaar is voor de 
toekomst. Daardoor is het sluitplan later 
uit te breiden met zowel mechanische - 
en elektronische cilinders. 

• Integratie van elektronische systemen 
mogelijk, zoals toegangscontrole, alarmin-
stallaties, kassa of tijdregistratie.

Combinatie met elektronica

Skuni-cap
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