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UNIVERSEEL
LIFTBESTEMMINGSDISPLAY.
INTEGRATIE VAN FYSIEKE BEVEILIGING MET DISPLAY VOOR LIFTBESTEMMINGSCONTROLE
Hoge gebouwen bieden onderdak aan grote aantallen medewerkers en bezoekers. Met zoveel mensen die op
elk willekeurig moment het gebouw binnenkomen, ontstaan er bij de liften vaak opstoppingen. Dat heeft een
negatieve invloed op zowel de efficiëntie als de beveiliging. Door doorloopsluizen te combineren met universele
liftbestemmingsdisplaysystemen, krijgen geautoriseerde medewerkers snel en efficiënt toegang tot een lift, waarbij
tevens hun toegang tot bepaalde verdiepingen binnen het gebouw kan worden beperkt.
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OVERZICHT
Hoewel aanvankelijk vooral in geavanceerde

HOGERE BEVEILIGING, SNELLE
TOEGANG VOOR GEBRUIKERS

bedrijfsverzamelgebouwen toegepast, zijn

Doorloopsluizen zijn een effectieve oplossing voor het

liftbestemmingsdisplaysystemen nu ook steeds

detecteren van pogingen tot ongeautoriseerde

vaker te vinden in meer industriële en stede-

toegang. Door bij de doorloopsluis de autorisatie van

lijke hoogbouwlocaties. Deze technologie biedt

alle personen te controleren, nog voordat ze bij de

diverse voordelen voor zowel gebouweigenaren

liftgroep aankomen, kunnen gebouweigenaren er zeker

als gebruikers, waaronder een betere door-

van zijn dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang

stroming van personen, een lager energiever-

krijgen tot de verdiepingen in het gebouw. Door het

bruik en een hogere beveiligingsgraad binnen

universele liftbestemmingsdisplay te integreren met

het gebouw.

de installatie van een slank, geïntegreerd scherm op of
onder het bovenblad van de doorloopsluis, ontvangen
geautoriseerde gebruikers al vroeg duidelijke informatie
over de lifttoewijzing, zodat ze sneller op hun plaats van
bestemming komen.

COMPATIBELE PRODUCTEN

Om bij de liftgroep op de begane grond van het gebouw

✓✓ Lifeline Speedlane Swing

te komen, moet een geautoriseerde gebruiker een reeks
Nadat er toegang is verleend, voert het liftsysteem

LEVEL UP OF UPGRADE – WIJ BIEDEN
FLEXIBELE OPLOSSINGEN

onmiddellijk een nauwkeurige gegevensanalyse uit. Op

Gebouwen worden ontworpen om een leven lang mee

welke verdieping werkt deze persoon? Heeft hij of zij

te gaan; dat geldt ook voor onze entreeoplossingen.

speciale toegangsbehoeften? Welke liften zijn er beschik-

De eisen van een goede entree veranderen echter

baar? Is er een lift dichter bij de receptieruimte? Zijn er

naarmate de manier waarop we leven en werken

meerdere geautoriseerde gebruikers die naar dezelfde

verandert. Regels en voorschriften worden aangepast

verdieping gaan? Op basis van deze data stuurt het lift-

en technologieën ontwikkelen zich. Onze aanvullende

systeem de juiste lift omlaag naar de begane grond.

producten zijn de perfecte manier om uw bestaande

doorloopsluizen passeren en zijn autorisatie tonen.

entreeoplossingen van Boon Edam te upgraden of te
Als de autorisatie is goedgekeurd, informeert het

moderniseren. Vraag uw entry expert-adviseur om meer

universele liftbestemmingsdisplay achter in de door-

informatie over upgrades en modernisering.

loopsluis de gebruiker over de lift waarnaar hij zich moet
begeven. De toegangspoortjes gaan open en betrokkene
is op weg naar zijn plaats van bestemming.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
✓✓ Kortere wacht- en reistijd voor gebruikers
✓✓ Verbeterde gebouwbeveiliging
✓✓ Naadloze integratie met toegangscontrole en
bezoekersbeheersystemen
✓✓ Slank displayscherm dat op of verdiept onder het
bovenblad van de doorloopsluis is gemonteerd

BELANGRIJKSTE VOORDELEN
✓✓ Gecontroleerde toegang tot de liftgroepen
✓✓ Verbeterde gebruikerservaring
✓✓ Betere controle over toegang tot
gebouwverdiepingen
✓✓ Energiebesparing
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ZO WERKT HET

WERELDWIJD
AANWEZIG.
Wij zijn al meer dan 140 jaar actief in de
productie van premium esthetische en beveiligde
toegangsoplossingen in Nederland, de Verenigde Staten
en China. Wij kunnen vol vertrouwen zeggen dat onze
vestigingen wereldwijd te vinden zijn. In landen zonder
eigen Boon Edam vestiging werkt onze Global Export
divisie samen met exclusieve distributeurs of biedt ze
directe verkoop en services. Door onze wereldwijde
aanwezigheid hebben wij uitgebreide kennis van lokale
markten en hun unieke toegangseisen.
Bezoek onze website om een Boon Edam expert in uw
regio te vinden: www.boonedam.nl/contact

Boon Edam Nederland B.V.
T +31 (0) 299 38 08 08
E info@boonedam.nl
I www.boonedam.nl
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