Speedlane Open

De Speedlane Open helpt de stroom mensen die een gebouw binnenkomen te kanaliseren. Een serie
van Speedlane Open doorloopsluizen wordt vaak toegepast als grens tussen publieke en private
gebieden in gebouwen, waarbij ze zorgen voor een vloeiende doorstroom van grote aantallen mensen
onder het toeziend oog van een beveiliger. De interactie met de gebruikers zorgt ervoor dat de juiste
mensen worden gekanaliseerd naar de juiste plaats, waarbij de beveiliger wordt geattendeerd op
ongeautoriseerde doorgang van personen.
Als onderdeel binnen de Lifeline Serie is de Speedlane
Open ontworpen volgens de hoogste standaarden,
vooruitlopend op de industrietrends:
• Unieke sensoren die personen detecteren als ze de
Speedlane Open benaderen
• Een slaapfunctie om energie te besparen
• Pulserende loopverlichting om de gebruiker te begeleiden bij doorgang
• Intuïtieve en bewezen symbolen voor een optimale
gebruiksvriendelijkheid

• Ergonomisch design voor gebruikerscomfort
• Diverse designmogelijkheden om de Speedlane aan
het interieur aan te passen
• Materialen van premium kwaliteit.
Opties
• Enkele- of meervoudige opstelling
• Extern bedieningspaneel
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Maatwerk Design
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De Speedlane Open is leverbaar in een uitgebreide range
van kleuren. Of u nu een statement wilt maken, uw
entreegebied aan wilt passen aan uw huisstijl of een
harmonieus interieur wilt creëren, de Speedlane Open
kan worden aangepast aan de laatste design trends.
Welke keuze u ook maakt, de Speedlane Open is van
zichzelf al een design statement en een sierraad voor
uw entreegebied.

BoonTouch
Wij kunnen een touch screen bedieningspaneel mee
leveren om één of meerdere Speedlanes vanaf een
receptiebalie of beveiligingsruimte te bedienen. Dit be
dieningspaneel kan elke willekeurige combinatie van
maximaal zes beveiligingspoortjes bedienen en is com
patibel met de meeste beveiligingspoortjes van Boon
Edam. De gebruiksvriendelijke interface kan elke unit
afzonderlijk of alle units tegelijkertijd bedienen. Bovendien meldt het bedieningspaneel elke alarmsituatie bij
een doorgang onmiddellijk aan de receptie of beveili
gingsruimte.

Technische Specificaties
Voeding:

110-240 VAC, 50/60 Hz

Energieverbruik
In Bedrijf:

50W

Stand-by:

45W

Slaapstand:

40W

Werkingstemperatuur:

-15°C tot +50°C

Gewicht:

100 kg
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Alle rechten voorbehouden. Boon Edam behoudt het recht om de producten zoals beschreven in deze brochure te allen tijde te verbeteren en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

* Afhankelijk van toegangscontrolesysteem, in één richting

Neem contact op
Heeft u vragen over Boon Edam of over onze producten en diensten? Vul
dan het onderstaande formulier in en wij nemen binnen een werkdag
contact met u op.

Naam
Bedrijfsnaam
E-mail
Telefoon
Bericht

VERSTUUR

Let op

Het formulier werkt alleen als u deze heeft geopend in Adobe Acrobat (Reader).

