
Den nyeste tilføjelse til Boon Edams sortiment af speedgates i høj kvalitet løser problemet med at indføre
sikkerhed på små og sensitive områder i ejendomme. Speedlane Compact leverer alt det, man grundlæggende
har brug for i en passagesikring, samtidig med, at produktet på sikker vis leverer alt, hvad der er nødvendigt
for at de besøgende føler sig sikre og velkomne – hver eneste dag.

SPEEDLANE COMPACT.

DEN KORTESTE UKOMPLICEREDE SPEEDGATE

MEDIUM LEVEL SECURITY



OVERSIGT
Speedlane Compact er en moderne og
funktionel tilføjelse til at højne sikkerheds-
niveauet i sensitive områder. Speedgatens
kompakte design betyder på ingen måde, at der
er gået på kompromis med effektiviteten i
forhold til at flytte mennesker sikkert videre til
næste punkt på deres rejse. Avancerede
algoritmer og teknologi sikrer problemfri og
nøjagtig passage.

Speedgates bliver stadigt mere populære, fordi
travle arbejdsområder og offentlige områder
skal blive ved med at være sikre. Speedlane
Compact er en fremragende hjælp til vagter og
medarbejdere med ansvar for autoriseret
adgang til sikre områder.

Intuitiv brugervejvisning
Tailgating, sikkerhed og sensorer for

Nem installation
Kabinet med rigelig indvendig plads sørger

Førsteklasses kvalitetsmaterialer
Lette glaspaneler med svingfunktion
Kort, V-formet kabinet med ergonomisk design

Fleksible banekonfigurationer (inklusive en bred

Alment kendte og gennemtestede displaysymboler
Yderligere fleksible muligheder er tilgængelige

UKOMPLICERET, NEM OG EFFEKTIV
Der er et ord, der passer perfekt til Speedlane
Compact: nem. Nem integration med mange
adgangskontrolsystemer og mange typer teknologi
giver stor fleksibilitet, når det overvejes, om produktet
skal tilføjes til den samlede sikkerhedsløsning.

Speedgaten er nem at installere og vedligeholde, og den
korte leveringstid gør løsningen endnu mere attraktiv.

Det er en løsning på middelhøjt sikkerhedsniveau, der
gør, hvad den skal gøre, stille og roligt. Der er ikke brug
for overdrivelser her. Det er alt det grundlæggende –
gjort på den gode måde.

VIGTIGSTE FUNKTIONER

genstandsregistrering er standard

for fleksibel ACS-integration

og kompakt størrelse

bane til handicapadgang og store genstande)

for tilpasning eller “Level Up”
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MINIMALISME I HØJ KVALITET

OG AVANCERET ELEGANCE
Speedlane Compact er udviklet med fokus på enkelhed
og trendy design. Kabinetternes minimalistiske linjer
passer ind så godt som overalt uden at tiltrække
unødvendig opmærksomhed.

Kabinetternes form, placeringen og de retningsgivende
LED-lamper fører selv uvante brugere gennem passagen
på ubesværet og behagelig vis. Og selvom produktet
er let at bruge, sørger den integrerede kvalitetsteknologi
for fremragende registrering af tailgating og
detektering ved hjælp af sikkerhedssensorer
som standardfunktioner.



Aflaster sikkerhedsvagter eller receptionister
Passer perfekt ind i eksisterende bygningers

Kort kabinetlængde optimerer anvendelsen

Bygget til at holde 

Virksomhedsdomiciler
Universiteter og uddannelsesinstitutioner
Træningscentre og idrætscentre
 Kasinoer
Små detailforretninger

VIGTIGSTE FORDELE

indretning og design

i pladsbegrænsede områder

FORSLAG TIL SEGMENTER
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SKALERBAR FLEKSIBILITET

ER FREMTIDEN 

Muligheden for at integrere en lang række sekundære
sikkerhedsteknologier i vores speedgates er den
perfekte måde at finjustere på ved at gøre brug af
“Level-up” muligheden, når der er brug for højere
sikkerhedsniveau.

Vi har fokus på, at man nemt skal kunne opnå de
sikkerhedsmæssige mål inden for budgettet, og derfor
samarbejder vi med kunden om at sikre, at man ved
hjælp af disse muligheder ender med et produkt,
der overgår alle andre – sikkert, smukt og rentabelt.

EN DEL AF DET STØRRE BILLEDE
Boon Edams produkter indgår i en bygnings
overordnede sikkerhedsmiljø, især når der er tale
om indførelse af et mellemhøjt sikkerhedsniveau
i form af speedgates. Speedlane Compact udgør
grundlaget for integration af et stort antal
moderne og teknologisk avancerede enheder,
så sikkerhedsrisici minimeres. Vi arbejder tæt
sammen med leverandører af forskellige enheder,
f.eks. kortlæsere, stregkodescannere, tastaturer,
videoovervågning osv., og vi har brugt mange år på
at opbygge gode relationer, så vi kan hjælpe vores
kunder med at få mest muligt ud af Boon Edams
adgangsløsninger.

GENNEMLØB

Level Up kan bruges i følgende kategorier:

SIKKERHEDSNIVEAU

PERSONSIKKERHED

UDSEENDE

TEKNOLOGI

COMFORT

SERVICE
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Hvis vores standardspecifikationer ikke helt passer til dit
behov, tilbyder vi også andre muligheder, så du kan ’Level
Up’, hvor det giver bedst mening. Du kan også gøre dette
for at skabe den bedst mulige værdi for dig.

Specifikationerne i viser vores standard muligheder, og til
højre for disse kan du se - og overveje – de kompatible
’Level Up’ muligheder for en individuel tilpasning af
Speedlane Compact.
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SIKKERHEDSNIVEAU

PERSONSIKKERHED

UDSEENDE

KOMFORT

TEKNOLOGI

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STANDARD LEVEL UP MULIGHEDER

STANDARD LEVEL UP MULIGHEDER

STANDARD LEVEL UP MULIGHEDER

STANDARD LEVEL UP MULIGHEDER

STANDARD LEVEL UP MULIGHEDER

STANDARD LEVEL UP MULIGHEDER

Gennemløb

Kabinetbredde

Kabinethøjde

Kabinetlængde

Passagebredde

Samlet bredde

Dørvinge højde

20 - 30 Personer I minuttet

150 mm

990 mm 

1200 mm 

615 mm 

1065 mm  (for en enkelt bane)

890 mm 

Bredde: 915 mm 

Bredde: 1365 mm

Registrering af uautoriserede
brugere

Bookingsignal

Lydalarm

Registrering af tailgating

Komplet sensorsæt

Regulerbart bookingsignal

Lydmodul

Standardrækkevidde

Fejlsikker drift

Brandalarmtilslutning

Sikkerhedssensorer

I tilfælde af strømafbrydelse

Indstillingerne for nødudgange afhænger af
lokale bestemmelser og/eller kundeønsker

Komplet sensorsæt

Kabinetmateriale

Kabinetfarve

Rustfrit stål

Rustfrit stål som standard Andre farver: På særlig anmodning

Branding: På særlig anmodning

Strømforsyning

Driftseffekt

Driftstemperatur

Vægt

Adgangskontrolsystemer

Kortlæsermontering

110-240 VAC, 50 / 60 Hz

60W

-15°C til +50°C

100 kg 

Spændingsfri kontakt for stort set
alle adgangskontrolenheder
Nem integrering under kabinettets top. 
Maksimale mål: 90 x 200 x 70 mm  (BxLxH)

Lifeline Boost Mount (4 muligheder))
BoonTouch Eksternt kontrol panel

INTEGRATIONSMULIGHEDER:

 (op til 6 baner)

Handicapadgang

Intuition

Strømforbrug i standbytilstand

Mulighed for bred passage
til handicapadgang

Feedbacksignaler / Intuitivt symboldesign

Stationær 50 W

Winglock Swing glaslåge
Passagebredde 915 mm 

Højde: 1800 mm 
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6 FUNKTIONSPRINCIP

TEKNISKE TEGNINGER



SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Når i hundred- eller tusindvis af besøgende
passerer igennem hver eneste dag, er kontinuerlig
og pålidelig drift afgørende vigtigt. Regelmæssig
service og vedligeholdelse kan forhindre uforudsete
hardwarenedbrud. Boon Edams globale serviceog
vedligeholdelsesteams har stor erfaring i,
hvordan de lokale forhold påvirker nedslidningen af
indgangsløsninger, og vi kan tilbyde specialiserede
service- og vedligeholdelseskontrakter, der passer
perfekt til de pågældende forhold.
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MARK DE JONG.
PRODUCT MANAGER

Med dette nye
produkt, har vi en
løsning som passer
ind alle steder –
både i dimension og
design.

Machine Directive (2006/42/EC)
EMC Directive (2004/108/EC)
RoHS Directive (2011/65/EU)

COMPLIANCE
Målet for en organisation er at beskytte sine værdifulde
interne aktiver – både mennesker og ejendom.
Som det også er tilfældet på andre områder, skal
man overholde de relevante lokale og globale love,
politikker og bestemmelser for at få succes med det
vigtige mål om overordnet sikkerhed og beskyttelse.
Hvis en virksomhed ikke opfylder de behørige
foranstaltninger og kriterier, der er beskrevet i
de pågældende bestemmelser, kan det medføre
katastrofale hændelser og store bøder.
Boon Edams sikkerhedsindgange er pålidelige løsninger,
der gør det muligt for virksomheder at overholde
lovkravene i relation til begrænset adgang til områder
i en bygning. Vi tager compliance og sikkerhed meget
alvorligt og sørger for, at vores produkter fremstilles,
installeres og vedligeholdes i overensstemmelse
med de strenge kriterier, der er påkrævet i alle vores
lande. Vi er under konstant udvikling og arbejder altid
på at sørge for, at vores produkter opfylder kravene
og er certificerede. Find flere oplysninger på vores
hjemmeside under “Vores Forpligtelse”.

Speedlane Compact overholder følgende
europæiske standarder:



Boon Edam Denmark
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 som også tilbyder direkte salg og

service i alle områder. Dette omfattende netværk giver

os mulighed for at have en stærk global tilstedeværelse

samt et indgående kendskab til de lokale markeder

og deres unikke indgangskrav.

Find den nærmeste Boon Edam ekspert på:

www.boonedam.dk/kontakt

GLOBAL

RÆKKEVIDDE.


