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DE LIFELINE BOOST.
DE TOEGANGSCONTROLEZUIL
Al enkele jaren zorgen onze populaire doorloopsluizen uit de Lifeline Speedlane-serie voor een hartelijk onthaal en
beveiligde toegang tot afgeschermde ruimten. Nu kunnen deze beveiligingspoortjes worden uitgerust met vrijwel
elke autorisatietechnologie die momenteel verkrijgbaar is – en dat zonder dat de esthetiek eronder lijdt. De Lifeline
Boost-toegangscontrolezuil is bedoeld voor plaatsing vóór een bestaande doorloopsluis en biedt ruimte aan vrijwel
elke autorisatietechnologie, zoals kaartlezers, kaartinnameapparaten, barcodescanners en andere apparaten.
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OVERZICHT
In de meeste gebouwen wordt beveiliging

EEN BEVEILIGINGSUPGRADE VOOR UW
ENTREE

steeds noodzakelijker. Verantwoordelijke

Dankzij moderne, intuïtieve technologie begeleidt

eigenaren en beheerders van deze openbare

deze zuil iedere bezoeker snel en soepel naar zijn of

ruimten worstelen met de vraag of het niet

haar bestemming. Een reeks beproefde lichtsymbolen

eens tijd wordt bepaalde vertrouwelijke

geeft precies aan wat de gebruiker moet doen, van de

gedeeltes van hun gebouw van een extra

autorisatiestappen tot het vertrek uit de doorloopsluis.

beveiligingsschil te voorzien. Als u de Lifeline

Het is belangrijk dat alleen bevoegde personen toegang

Boost-toegangscontrolezuil installeert bij een

krijgen en door de vele integratiemogelijkheden in de

Lifeline Speedlane-doorloopsluis, beschikt

zuil kunt u deze perfect afstemmen op uw behoeften.

u over betrouwbare detectie van tailgating
type autorisatieoplossing dat momenteel

EINDELOZE COMBINATIES MET HET
GEMAK VAN PLUG-AND-PLAY

verkrijgbaar is.

Of u nu een toegangscontroleoplossing van een zelf-

(meelopen) in combinatie met vrijwel elk

gekozen partner inbouwt of kiest voor de versie met
onze software: de Lifeline Boost-zuil oogt alsof deze
altijd al bij de entree heeft gestaan en niet als een latere
toevoeging. De zuil biedt ruimte aan tal van opties voor
beveiligde toegang en is bovendien prachtig en verfijnd
vormgegeven. Het is de ultieme combinatie van design
en beveiliging. U zult versteld staan van het verschil dat
zo’n compact apparaat kan maken.

AFMETINGEN

modellen:

Lifeline Speedlane Swing en Lifeline Boost

YOUR ENTRY EXPERTS | BOON EDAM

3

De Lifeline Boost-toegangscontrolezuil is leverbaar in 2
1. Standard Premium: Geschikt voor integratie van een
kaartlezer, barcodelezer of biometrische apparaten.
2. Card Collector: Geschikt voor integratie van een
kaartinnameapparaat.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
✓✓ Compatibel met de doorloopsluizen uit de Lifeline
Speedlane-serie
✓✓ Slank en modern design
✓✓ Ergonomisch design voor comfort
✓✓ Taps toelopende V-vorm
✓✓ Zeer compact formaat
✓✓ Unieke en intuïtieve sensoren detecteren de
naderende bezoeker
✓✓ Donker, gehard glas
✓✓ Comfortabele hoogte
✓✓ Geen bekabeling door de vloer nodig
✓✓ Hoogwaardige materialen

VOORDELEN
✓✓ Geschikt voor gebruik met vrijwel alle bestaande
autorisatieoplossingen op de markt
✓✓ Onopvallend, vriendelijk en veilig tegelijk
✓✓ Hygiënisch en eenvoudig te reinigen
✓✓ Eenvoudig te bedienen

Standard Premium Model

Card Collector Model

✓✓ Snelle installatie

WERKINGSPRINCIPE
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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.

Boon Edam Nederland B.V.
Ambachtstraat 4
1135 GG, Edam
Nederland
T +31 (0)299 38 08 08
E info@boonedam.nl
I www.boonedam.nl
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