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Het vervoeren van goederen gebeurt met de grootst 
mogelijke zorg en toewijding. Maar het beveiligen van 
uw transport is vaak een vergeten item. SBS Security & 
Safety Solutions ontwikkelt en levert producten die dief-
stal tegengaan en/of voorkomen en kijkt daarbij zorgvul-
dig welke oplossing het beste bij uw bedrijf past.

www.sbsnl.com

INTEGRITEIT
Vergrendelt en verzegelt automatisch 
laadruimtes bij het sluiten van de deur, 
waardoor de integriteit van de lading 
wordt gewaarborgd.

VERANTWOORDELIJKHEID
Geeft inzicht wie er wanneer verant-
woordelijk was voor de lading tijdens 
het gehele transport.

CONTROLE EN EFFICIËNTIE
Bepaal zelf wie er toegang tot de 
laadruimte heeft waarbij u de toegang 
voor de chauffeur kan blokkeren.

• Noodpincode
• Noodopening binnenzijde

SBS BDI
De SBS BDI is een elektronisch slot. Het slot genereert bij het vergrendelen van de rol- of draaideur 
automatisch een uniek nummer (verzegeling). Zo wordt de integriteit van de lading gewaarborgd. 
Het slot is uniek doordat deze geheel autonoom werkt (draadloos met voeding door interne accu), 
waardoor het makkelijk op het voertuig te plaatsen is. Het slot wordt ontgrendeld door middel van 
een transponder of met een pincode, dit geeft als zekerheid dat het slot altijd geopend kan worden. 

De SBS BDI geeft inzicht over wie, wanneer verantwoordelijk is voor de lading van het transport. Daar-
naast biedt het slot de mogelijkheid toegang te personaliseren, of zelfs geheel te blokkeren.

Opties:
• SBS I.Q. toegangscontrolesysteem
• Automatische vergrendeling

SBS inlock series
De SBS Inlock serie is zonder twijfel het meest veelzijdige en geavanceerde slot 
dat SBS te bieden heeft. Het systeem wordt standaard geleverd met 2 pennen 
van 20mm dik die pneumatisch vergrendelen in het onderkader en de linkerdeur. 
Dankzij de modulaire opbouw is het mogelijk om een upgrade uit te voeren om 
ook in de toekomst te blijven voldoen aan de hoogste beveiligingsnormen. De SBS 
inlock serie kan namelijk worden uitgebreid met 2 tot maximaal 12 pennen, die 
zich rondom vergrendelen en de kans op binnendringen minimaliseren. 

De SBS inlock serie is bestand tegen extreem lage temperaturen en geschikt voor 
montage op koelwagens, zonder temperatuur verlies. In combinatie met het I.Q. 
toegangscontrolesysteem stelt u het naar wens in; zowel online als offline. Wan-
neer de Inlock Series worden gekoppeld aan de SBS telematica kan het geheel on-
line worden gemonitord en kunt u het geheel uitbreiden met temperatuur-, licht-, 
en bewegingssensoren en een bandenspanning controlesysteem. 

Opties:
• Freightlock (roldeur)
• Dievenklauwen
• Uiteenlopende by-pass procedures
• SBS Telematica
• Alarmsysteem
• T.I.R. lijn kabelklem

High-end security
voor de vrachtwagen

SBS, a leading authority on logistic security solutions, are pleased to announce the release of the ‘Inlock Series’, a 
brand new modular based security application.
Drawing on the expertise of three transport security specialists, Inlock is the result of a collaboration between SBS, 
Maple and Fela Telematics - providing a unique security solution for carriers of high value goods.
As freight crime becomes ever more prominent and targeted, so to vehicle security must continue to evolve in 
order to combat this ever changing threat. Thanks to the modular construction of the Inlock series, you can tailor 
the system to meet your own security requirements.

How it works
The core components of this access control system 
are mounted within a self-contained stainless steel 
housing. Installed to the inside of the load area doors 
the main structure houses all electronic components, 
control unit, rechargeable battery back-up and the 
heavy-duty locking mechanism that controls up to 12 
pins (each 20mm in diameter).

The locking mechanism itself is controlled by a pneu-
matic cylinder that pushes the locking pins into the 
vehicle architrave upon closure. The operation of the 
locks is controlled via the sophisticated Maple IQ Access 
Control platform, which allows operators to utilise RFID 
transponders or secure PIN codes to unlock / lock the 
vehicle load doors.

The IQ platform also offers complete transparency of 
operation, providing detail of who accessed your vehi-
cles, when and even where. Operators can also maintain 
greater control over their fleet by setting parameters for 
individual employee’s access. 

Each and every unit is fully built, tested and supplied 
installation ready, for reliability and ease of fitting.

Inlock variations
The SBS Inlock has been engineered with flexibility in 
mind. The system is designed to be compatible with a 
diverse range of commercial vehicle bodies and to meet 
the varying demands of the logistics industry. 
Each system is equipped with the Maple IQ Access 
Control technology and can be tailored to meet the 
exacting requirements of individual clients.

Each system can be further upgraded to work with the 
Fela Online Security Management System, to access a 
host of additional operational benefits including but 
not limited to, remote lockdown capabilities.

 
Inlock Pro casing

Fela Online Security Management Features
This system provides you with additional online data 
tools, including;
•	 Door opened/closed
•	 PIN codes
•	 Seal Numbers
•	 Lock Status: pin in/out
•	 Battery voltage
•	 Engine on/off
•	 GPS Position
•	 Extensive reporting options

The Inlock System

Optimal cargo control
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SBS Containerguard
De SBS Containerguard is een mobiel apparaat dat speciaal is ontwikkeld om gebeurtenissen bij intermodaal transport onderweg te registre-
ren. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze te laten monitoren door een meldkamer. De SBS Containerguard heeft een beperkte weerstand 
tegen aanvallen. Maar toegang tot de container is onmogelijk zonder het apparaat te 
verwijderen. Als dit gebeurt, ontvangt u een sabotagemelding. Zo wordt u altijd geïnfor-
meerd over de laatste status van uw lading en kunt u ingrijpen bij eventuele sabotage. 
De SBS Containerguard wordt vergrendeld door een container penzegel.

Opties: 
• Draadloze licht-, schok-, luchtvochtigheid- en temperatuursensor
• Adapters voor verschillende vergrendelingen
• Vergrendelbare variant met hoge aanvalsweerstand

De SBS I.Q. is een hoogwaardig verzegelings- en toegangscontrolesysteem in één. 
Het toegangscontrolesysteem is zeer flexibel en naar wens in te richten. Zo kan 
het systeem onder andere worden bediend met RFID transponders en/of beveilig-
de pincodes. Het systeem kan (onder meer door geo-fencing) op afstand geblok-
keerd worden.

Het I.Q. toegangscontrolesysteem registreert elke handeling. Zo kunt u nagaan 
door wie en wanneer het slot bediend is. Indien het slot is gekoppeld aan de SBS 
telematica is het mogelijk om live gegevens op te vragen van het slot. Voorbeel-
den daarvan zijn of de deur is vergrendeld, voedingsspanning, back-up batterij 
spanning en locatie. 

Optie:
• SBS Telematica

SBS I.Q. toegangscontrolesysteem


