
Denne brede glaslåge, der passer perfekt med vores Lifeline-serie af speedgates, kan integreres i din eksisterende
kombination af passagesikring eller bruges som en enkeltstående løsning. Denne adgangslåge med et enkelt
dørblad er uden tvivl den slankeste på markedet med moderne, intelligent teknologi og et elegant, rammeløst
dørblad.

WINGLOCK SWING.

DEN INTUITIVE GLASLÅGE MED ET ENKELT DØRBLAD

SIKKERHED PÅ LAVT NIVEAU



OVERSIGT
Efterhånden som bygningerne bliver større og
med et højere gennemløb, stiger behovet for at
håndtere mere trafik. Winglock Swing er den
ideelle sikre indgangsløsning til håndtering af
handicapadgang eller som en sikker side-
indgang, der hvor en bred bane kræves (såsom
større bagage eller leverancer). Udført i rustfri
stål og et enkelt glaspanel, er den elegant og
diskret i karakter og design.

Slankt, moderne design
Rammeløs 
Skjulte beslag
Tovejs
Integration af eksternt kontrolpanel
Manipulations- og hærværkssikret
Fylder meget lidt
Glasdørblad med svingbevægelse
Ergonomisk design for kundekomfort
Intelligente og testede LED-lys sikrer nem og tydelig

Nødudgang (låsen og motoren låser op, så der er fri
passage)
Førsteklasses kvalitetsmaterialer
Yderligere fleksible muligheder er tilgængelige

Installationen sikres ved hjælp af en solid gulv-
monteringsplade på 135 mm, hvilket fjerner behovet for
en ekstra støttestolpe. Vores ingeniører har endda
udviklet alternative gulvmonteringsbeslag til almindelige
gulvudfordringer – vi har en løsning til din unikke
installation.

VIGTIGSTE FUNKTIONER 

passage

for tilpasning eller "Level Up"
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NEM TOVEJSTRAFIK
Den æstetiske glaslåg er designet til at håndtere
tovejstrafik utroligt nemt ved hjælp af intelligent, intuitiv
teknologi, der guider hver enkelt besøgende til
deres destination uden forsinkelse eller besvær. 
 
En række af testede og tydelige lyssignaler viser
forskellige handlinger og funktioner såsom: i brug,
autoriseret, ikke autoriseret, lukning og standby. De vises
som pulserende og hurtige blink, der guider de
besøgende gennem adgangslågen.

BÆREDYGTIG, STABIL OG SIKKER
Winglock Swing har et imponerende lavt CO2-aftryk og
bruger kun 9 watt i standbytilstand og 20 watt,
når den er i bevægelse. Den bruger faktisk mindre energi
(selv ved brug 24/7) end en bærbar computer i standby
tilstand, som i gennemsnit bruger 25 watt. I forhold til
branchestandarden på 200 watt er det en energi-
besparelse, vi er stolte af.



Transparent og diskret
Lille CO2-aftryk, hvilket betyder, at den er økonomisk
Bred passage til handicapadgang og vareleverancer
Fungerer godt som en del af en større passage-
sikringsløsning eller som en selvstændig valgmulighed
Nem at rengøre og desinficere
Brugervenlig betjening

Virksomhedsdomiciler
Udlejningsejendomme i flere etager
Hospitaler og farmaceutiske faciliteter
Transporthubs
Banker
Offentlige steder (museer, biografer, svømmehaller)
Skoler, gymnasier og universiteter
Idrætshaller
Regeringsbygninger og ambassader

VIGTIGSTE FORDELE

FORSLAG TIL OMRÅDER
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SKALERBAR FLEKSIBILITET ER

FREMTIDEN 

Muligheden for at integrere sekundær sikkerheds-
teknologi eller software til administration af besøgende i
vores adgangslåger er den ideelle måde at finjustere eller
"Level Up" din indgang på. I dette tilfælde kan du ved at
tilføje disse funktioner af sikkerhedshensyn nemt øge
den beskyttelse, som din adgangssluse tilbyder. 
 
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.

I BESTEMMER SELV
Vores kunder har forskellige behov – derfor går vi hos
Boon Edam ind for modulopbyggede løsninger. Denne
tilgang giver sikkerhedseksperten mulighed for at
designe skræddersyede indgangsløsninger, der skaber
balance mellem sikkerhedsniveau, personsikkerhed og
design. 
 
Resultatet er en unik indgang, der passer til behovene i
den enkelte branche, applikation og virksomhed. Start
med at vælge blandt en imponerende række af
standardløsninger i høj kvalitet. Derefter kan I opgradere,
"Level Up", hvor det giver bedst mening for jeres
virksomhed – uanset om det gælder gennemløb,
sikkerhedsniveau, personsikkerhed, udseende, teknologi
eller brugerkomfort – eller en kombination. En
modulopbygget løsning betyder, at I i høj grad selv
bestemmer – så I helt ubesværet kan designe en
raffineret indgang.

GENNEMLØB

Level Up kan bruges i følgende kategorier:

SIKKERHED

PERSONSIKKERHED

UDSEENDE

TEKNOLOGI

KOMFORT

SERVICE
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Hvis vores standardspecifikationer ikke helt passer til
behovene, tilbyder vi også andre muligheder, så det er
muligt at benytte "Level Up", hvor det giver bedst mening.
Det er også muligt at gøre det for at skabe den bedst
mulige værdi: 

Specifikationstabellen viser vores standardprodukt-
muligheder, og til højre for disse er det nemt at se
og overveje eventuelle kompatible "Level Up"-muligheder
til finjustering af Winglock Swing.
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SIKKERHED

PERSONSIKKERHED

UDSEENDE

KOMFORT

TEKNOLOGI

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STANDARD LEVEL UP 

STANDARD LEVEL UP 

STANDARD LEVEL UP 

STANDARD LEVEL UP 

STANDARD LEVEL UP 

STANDARD LEVEL UP 

Gennemløb

Stolpebredde

Stolpehøjde

Samlet bredde

Passagebredde

Antal dørblade

Dørbladets   bredde x højde

30 personer i minuttet

90 mm

1035 mm

958 mm (inkl. monteringsflange)

915 mm

1

845 mm x 940 mm

Registrering af uautoriserede
brugere

Bookingsignal

Lydalarm

Registrering af tailgating

-

-

-

-

Fejlsikker drift

Brandalarmtilslutning

Nødåbning

Låsen deaktiveres i tilfælde af strømsvigt

Indstillingerne for nødudgange afhænger af
lokale bestemmelser og/eller kundeønsker

Dørbladet åbner 90°

Dørblad

Kabinet

10 mm hærdet glas

Rustfrit stål Andre farver: På særlig anmodning

Branding: På særlig anmodning

Strømforsyning

Driftseffekt

Driftstemperatur

Vægt

Adgangskontrolsystemer

Kortlæsermontering

100 - 240VAC, 24VDC

20W

-20°C til +50°C

48 kg

Spændingsfri kontakt for stort set alle
adgangskontrolenheder

-

BoonTouch eksternt kontrolpanel 

Lifeline Boost

INTEGRATIONSMULIGHEDER:

(op til 6 baner)

Handicapadgang

Intuition

Strømforbrug i standbytilstand

Standardpassagebredden giver mulighed for
handicapadgang

LED-ring øverst på stolpen giver feedback til
brugeren

Stationær 9 W

980 mm højde

Piedestal til adgangskontrolsystem
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6 FUNKTIONSPRINCIP

TEKNISKE MÅL

SIKREDE SIDE

IKKE-SIKREDE SIDE

SIKREDE SIDE

IKKE-SIKREDE SIDE

FÆRDIGT

GULVNIVEAU



SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
Når hundred- eller tusindvis af besøgende passerer
igennem en indgang hver eneste dag, er kontinuerlig og
pålidelig drift afgørende. Regelmæssig service og
vedligeholdelse kan forhindre uforudsete
hardwarenedbrud. Boon Edams globale service- og
vedligeholdelsesteams har stor erfaring med, hvordan
lokale forhold påvirker nedslidningen af indgangs-
løsninger, og vi kan tilbyde specialiserede service-
og vedligeholdelseskontrakter, der passer perfekt til de
pågældende forhold.
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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 regler,
når det drejer sig om at begrænse adgang til områder
inde i en bygning. Vi tager overholdelse af regler 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 i konstant udvikling og
arbejder altid på at sørge for, at vores produkter opfylder
kravene og er certificerede. Yderligere oplysninger på
vores hjemmeside under "Om os".



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.


