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Ons doel, u als liefhebber laten genieten van 
uw duivensport zonder zich zorgen hoeven te 
maken over de technische kant. 
Meer nog, we openen een wereld waarmee u 
uw hobby op een hoger niveau zal tillen en dat 
met minder verbruikte tijd.

Dit is het resultaat van een idee dat in 2016 
ontstaan is en waar tot vandaag keihard aan 
gewerkt is door stuk voor stuk vakmensen in 
hun eigen specialiteit.

En dat resultaat beste liefhebber zal u nog veel 
meer plezier brengen in de beleving van uw 
sport. 

Wij bij BRICON zijn steeds bezig met het
verbeteren van uw beleving van onze sport, 
reeds jaren zijn we de leidinggevende
constructeur wat betreft innovaties en het 
optimaliseren van uw duivensport. 

Denk  maar aan de overlappende antennes 
zonder dode ruimtes in de breedte, 
de vol automatische clubmaster, de eerste klok 
die automatisch kan aanmelden, enz...

Al deze vooruitstrevende innovaties zijn slechts 
een schim voor wat er nu komt,
het punt waar de innovatie een echte 
meerwaarde voor zowel duivenliefhebber 
als clubmedewerker wordt.

De PASapp is het verlengstuk
van uw PAS systeem,
u ziet dat het systeem online is, 
hoeveel antennes aangesloten, 
signaalsterkte
en de gevonden satellieten. 

U krijgt een overzicht van de, 
door u, deelnemende wedstrijden 
en de aangekomen duiven.

Alle aankomsten zijn beschikbaar 
op de APP, ook deze van training 
en u kan filteren naar één hok of 
meerdere gelijktijdig. Ook kan u 
de historiek gaan opvragen op 
datum.



PASBox PASClubPASLive

De afdrukken worden in de cloud automatisch aangemaakt als PDF en kunnen zowel door de club als 
liefhebber bekeken of afgedrukt worden. Voor de clubs bestaat er zelfs een tool om automatisch vanuit 
één (of meerdere) PC te kunnen afdrukken tijdens de inkorving zodat niemand iets hoeft te doen.

En wat met oude toestellen?
Deze kunnen ook gewoon inkorven en afslaan, ze krijgen ook de voordelen van de afdrukken en hun data 
staat ook meteen in de cloud. Dus we maken de oudere toestellen ook beter.

Inkorven is nog nooit zo soepel en veilig kunnen verlopen als met het cloud inkorfsysteem van PAS,
en afslaan… wel dat zit in de cloud reeds na elke constatatie!

Tijdsafslag - gecontroleerd - na elke duif - volautomatisch!
En dit alles live binnen de seconde!
Een ongeziene kracht van verwerking, ongeziene extra veiligheidscontroles 
en dit alles met minder werk voor de club medewerker.

Het inkorven zelf, omdat er geen liefhebber 
toestel moet gesynchroniseerd worden
en geen afdrukken worden gemaakt aan de 
inkorftafel is het inkorven beduidend
eenvoudiger en sneller.

De inkorving is ook te volgen online via de 
login van de club verantwoordelijke en deze 
kan perfect op groot scherm getoond worden 
(er wordt enkel info over de inkorving zelf 
getoond, liefhebber, ringnummers, totalen).

De ‘Plug and Play’ klok, aansluiten op uw bestaande BRICON antennes en werkt!
Geen bediening nodig, nooit wissen en hoeft nooit mee naar de club. Wat wilt u nog meer?

De PASbox zelf is een volledig geautomatiseerde klok, aansluiten aan de hokantennes van BRICON 
is voldoende. Zijn voeding haalt hij zoals alle BRICON klokken vanuit de antennes. 
Bovenaan, links en rechts van de antennekabel, heeft u de aansluiting voor GPS (links) en GSM antenne 
(rechts) dit gezien van het vooraanzicht.  Op het scherm van de klok kunt u de signaalsterkte, 
gevonden satellieten en antennes zien.  Maar u kunt dit alles ook zien via uw login in PASlive of via de 
PASapp.  Dus geen internetaansluiting of andere extra’s nodig, alles inbegrepen en volautomatisch.

Deze klok hoeft u nooit te wissen, alles wordt bijgehouden en 
training kunt u al opnieuw doen na 15 minuten. 
Om wedstrijdduiven na thuiskomst opnieuw van training 
te klokken is enkel het beëindigen van de vlucht nodig in PASlive.

Voor het inkorven en afslaan neemt u dan ook deze klok niet mee 
naar de club. Al uw afdrukken (inkorflijsten en aankomstlijsten) 
kan u steeds online terugvinden in uw persoonlijke PASlive 
omgeving.  Via de PASlive kunt u ook al de aankomsten van uw 
duiven volgen live maar ook deze van de afgelopen dagen en 
maanden.  En dit kunt u filteren per hok of meerdere hokken.

Maar via de PASapp bent u er nog sneller bij, 
deze zal u via pushberichten op de hoogte brengen van de 
aankomsten en zoals in PASlive kunt u hier ook alle aankomsten 
zien,  zowel live maar ook die uit het verleden.

Verder kunt u extra informatie toevoegen aan uw koppeltabel, 
persoonlijke duif info zoals naam of afstamming 
en u kunt elke duif toewijzen aan een hok. 
De hoknamen kan u ook zelf bepalen en toevoegen.

Ook kunt u voorbenoemen en uw poulebrief invullen via PASlive 
(afhankelijk van de plaatselijke regelgeving). 

Alles zit onmiddellijk in de cloud en de PASbox zelf is tevens een 
backup toestel dat ook uitgelezen kan worden in de club, dus niet 
alleen vooruitstrevend maar ook nog eens hyper veilig 
en betrouwbaar in alle omstandigheden!

Echt alles heeft u onmiddellijk en altijd binnen handbereik, waar u ook bent! 
 
- Overzicht van uw aankomsten
- Overzicht van uw complete systeem
- Directe toegang tot uw administratie (koppeltabel)
- Toevoegen van hok naam en individuele info per duif.
- Raadplegen van uw inkorflijsten en aankomstlijsten.
- Het invullen van uw poulbrief en het voorbenoemen van een wedstrijd.
- Bekijken van uw vluchtprogramma, ook deze die reeds voorbij zijn en de aankomsten. 
- Alle informatie blijft steeds beschikbaar, u kan terug in de tijd.
- En ja, u kan ook uw individuele uitslagen van een duif raadplegen.
- Ook bent u steeds live op de hoogte van de lossing.
- Geconnecteerd via cloud met stamboomprogramma
- PASlive is beschikbaar op elk apparaat dat op internet kan.
- En nog zoveel meer …

De nieuwste technologiën worden toegepast in het nieuwe concept. 
Onze cloud bestaat uit meerdere servers gaande van de zéér hoog beveiligde 
communicatie servers waar alle tijden en controles opgeslagen worden 
tot de internet servers waar u uw afgewerkte en gecontroleerde gegevens kunt raadplegen. 

voor de liefhebber

voor de vereniging / maatschappij

Nooit meer wissen!
~

Automatische afslag
op afstand!

~
Inkorven zonder fysieke klok!

~
Altijd verbonden,

waar ook ter wereld!

Onbeperkte informatie,
te bekijken waar 
en wanneer u wil

~ 
Nooit is er klok-informatie 

zo uitgebreid en toegankelijk 
geweest voor de liefhebber!

Een PASclub is het mobiele inkorfapparaat met GPS en SIM kaart en kan zonder extra randapparatuur 
volledig functioneren.

Eindelijk is er een oplossing voor de clubs, geen gesleur meer met die kabels. 
Geen netwerkverbindingen meer. Geen verschillende software pakketten. Geen printer meer aangesloten 
die tevens moeilijk te verkrijgen is. En ook geen extra internet of wifi nodig aan de inkorftafel.

Neen, dit toestel is met eigen modem en eigen moederklok. 
En het volgen kan op elk toestel dat op internet kan, dus ook uw smartphone!


