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med hjertelig hilsen  
Thomas, Jorunn, 

Anne og Jens 

Nøkkelsafen for de som IKKE har brannalarm! 

NES komplett 
Nøkkelsafen gis åpnesignal ved at den blir oppringt fra 110  

med hjertelig hilsen  
Thomas, Jorunn, 

Anne og Jens 

 

NES Komplett er nøkkelsafen som 

kan benyttes av alle nødetatene 

og er ikke avhengig av utløst 

brannalarm for å åpne. Nøkkelsa-

fen kan åpnes ved at den ringes 

fra forhåndsgodkjent nummer, og 

er også forberedt for å kunne åp-

nes via Locus systemet når det 

kommer i nødetatene utryknings-

kjøretøy. NES komplett sender 

SMS til huseier når nøkkelsafen er 

i bruk. Således har man til enhver 

tid kontroll på husets hovednøk-

kel. 

NES Brann er nøkkelsafen som 

kan benyttes av alle nødetatene, 

og er spesialtilpasset brannalarm. 

Nøkkelsafen gis åpnesignal ved 

utløst brannalarm eller ved at den 

den ringes til fra forhåndsgod-

kjent nummer. Den  er også forbe-

redt for å kunne åpnes via Locus 

systemet når det kommer i nød-

etatene utrykningskjøretøy. NES 

Brann sender SMS til huseier når 

nøkkelsafen er i bruk. Således har 

man til enhver tid kontroll på hu-

sets hovednøkkel. 

Nøkkelsafe koblet mot  brannalarm! 

NES Brann! 
Nøkkelsafen gis  åpnesignal ved utløst brannalarm, eller ved  å bli 

oppringt fra et forhåndsgodkjent telefonnummer. 

NØDETATSAFE AS—WWW.NODETASAFE.NO 
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For bommer i borettslag og hyttegrender 

NES Hengelås 
Leveres på nødetatenes nøkkel med mulighet for brukernøkkel 

 

 

 
For bommer, sprinklerrom og bossrom 

NES Sylinder 
Leveres på nødetatenes nøkkel med mulighet for huseiers 

brukernøkkel. 

NES Hengelås: 

Er tilpasset nødetatkonseptet og gir nødetatene tilgang gjen-

nom bommer i borettslag, hyttegrender og porter som må 

være avlåst og der nødetatene bør ha tilgang. Brukernøkkel i 

forskjellige nivåer kan tilpasses i tillegg til at nødetatenes nøk-

ler låser, slik at beboere og andre aktuelle brukere som BIR 

eller andre brukere kan ha tilgang ved behov.  

Brukernøkler og nødetatenes nøkler kan enkelt slettes eller 

blokkeres dersom de skulle komme på avveie eller bli mistet. 

NES Sylinder: 

Er tilpasset nødetatkonseptet og gir nødetatene tilgang gjen-

nom bommer i borettslag, hyttegrender og porter som må være 

avlåst og der nødetatene bør ha tilgang. Brukernøkkel i forskjel-

lige nivåer kan tilpasses i tillegg til at nødetatenes nøkler låser, 

slik at beboere og andre aktuelle brukere som BIR eller andre 

brukere kan ha tilgang ved behov.  

Brukernøkler og nødetatenes nøkler kan enkelt slettes eller 

blokkeres dersom de skulle komme på avveie eller bli mistet. 
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