
BOONTOUCH.

FJERNBETJENT ADGANG FOR EN MERE SIKKER INDGANG
Sikkerhedsindgange hjælper med at håndtere et varierende gennemløb af mennesker gennem lobbyen eller 

receptionen. Medarbejderne kan bruge deres adgangskort til at gå igennem bygningssikkerhedskontrollen, men 

for besøgende kan det være nødvendigt, at en sikkerhedsvagt eller receptionist hjælper med dette. Det er her, 

BoonTouch-fjernbetjeningspanelet kommer ind i billedet. BoonTouch giver personalet mulighed for let og hurtigt at 

omgå eller ændre driften af enhver indgang via fjernbetjeningspanelet.

YOUR 
ENTRY 
EXPERTS.
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OVERSIGT
BoonTouch-fjernstyringspanelet giver reception-

ister og sikkerhedsvagter mulighed for hurtigt og 

let at give adgang til forskellige besøgende på sik-

ker vis. Panelet har en kapacitiv berøringsskærm, 

som giver autoriserede brugere og personalet 

mulighed for at betjene alle forbundne sikker-

hedsløsninger i bygningen med et enkelt tryk.   

EN INTUITIV OG VARIABEL LØSNING
Med hjælp fra grænsefladeeksperter og efter en omfat-

tende brugstest har Boon Edam skabt et rent og enkelt 

design, som er intuitivt at betjene. Kontrolpanelet kan 

styre op til seks forskellige sikkerhedsadgangsløsninger 

via fjernstyring fra receptionen eller sikkerhedssk-

ranken. Den brugervenlige grænseflade giver mulighed 

for, at hver enkelt produktløsning kan betjenes individu-

elt eller samtidigt.

SÅDAN FUNGERER DET 
BoonTouch giver de personer, der håndterer sikker-

heden i bygningen, fuld kontrol over de installerede 

indgangsprodukter. Alarmer, som er blevet udløst af 

uautoriseret adgang, vises på displayets skærm for at 

fremhæve det nøjagtige sted, hvor alarmen er blevet 

udløst. Hver sikkerhedsbane kan styres individuelt. Det 

betyder, at selvom visse baner ikke er i brug eller skal 

lukkes ned, kan de resterende indgange stadig bruges. 

Systemet er også fleksibelt, eftersom der er forskellige 

tilgængelige brugerniveauer, hvilket gør håndteringen 

sikker, nem og effektiv.
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VIGTIGSTE FUNKTIONER 
 ✓ Berøringsfølsom skærm 

 ✓ Samtidig drift

 ✓ Fjernstyret drift

 ✓ Alarmvisning

 ✓ Flere monteringsmuligheder 

 ✓ Kan eftermonteres på nuværende installationer 

 ✓ Sproget kan konfigureres 

 ✓ Konfigurerbare funktioner

 ✓ Moderne design

VIGTIGSTE FORDELE 
 ✓ Fuld kontrol over og fleksibilitet i driften af 

indgangsløsningen

 ✓ Fuld synlighed

 ✓ Intuitiv 

 ✓ Eftermontering tilgængelig

 ✓ Pladsbesparende

KOMPATIBLE PRODUKTER
Mange af vores produkter i vores produktsortiment 

er helt kompatible med BoonTouch. Kontakt vores ad-

gangsekspert for at få mere at vide.

“LEVEL UP” ELLER OPGRADERING – VI 
TILBYDER FLEKSIBLE LØSNINGER
Bygninger er konstrueret til at holde for evigt – det er 

vores adgangsløsninger også. Men adgangskravene 

ændrer sig, ligesom den måde, som vi arbejder og lever 

vores liv på, ændrer sig, ligesom regler og lovgivninger 

bliver opdateret, og ligesom teknologien udvikler sig. 

Vores tilbehør er den perfekte metode til at opgradere 

eller opdatere din eksisterende Boon Edam-adgang-

sløsning. Få mere at vide om eftermonteringer og opgra-

deringer på www.boonedam.dk eller ved at kontakte din 

ekspertrådgiver.
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VI DÆKKER  
HELE VERDEN.

Boon Edam Demark
T  +45 (0) 70 20 20 52
E  info@boonedam.dk
I  www.boonedam.dk

Vi har drevet virksomhed i over 140 år og har 

produceret flotte sikkerhedsindgangsløsninger i høj 

kvalitet i Holland, USA og Kina. Vi kan med sikkerhed 

sige, at vi er globalt repræsenteret med datterselskaber 

i større byer verden over. Desuden har vi en global 

eksportafdeling, der ikke kun samarbejder med vores 

distributører, men også tilbyder direkte salg og service 

i alle områder. Dette omfattende netværk giver os 

mulighed for at have en stærk global tilstedeværelse 

samt en sikker forståelse af de lokale markeder og deres 

unikke adgangskrav.

Find din nærmeste Boon Edam-ekspert på: 

www.boonedam.dk/kontakt


