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INDBRUDSSIKRINGSPAKKE
HOLD INDBRUDSTYVE UDE, OG AFVÆRG ANGREB PÅ DIN INDGANG
Efterspørgslen efter indbrudssikrede døre i både offentlige og private bygninger verden over er stigende.
I følge statistikker fra politiet sker der et indbrud hvert 2. minut. Vores avancerede RC3-certificerede sikringsdøre
giver den nødvendige ro i sindet velvidende, at vi har testet dem grundigt, så de kan garantere den ultimative
beskyttelse.
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OVERSIGT

AVANCEREDE SIKKERHEDSDØRE

Undersøgelser har vist, at 90 % af alle

Vores indbrudssikrede RC3-sikringsdøre er ideelle i de

indbrudstyve er opportunister, som udnytter

situationer, hvor indgangen og facaden er en integreret

en bygnings utilstrækkelige sikkerhed. De går

del af sikkerhedssystemet, og hvor der er behov for

normalt ikke efter bestemte genstande, men

en høj grad af indbrudssikring. I kombination med den

de slår i stedet til, så snart de opdager, at der vil

ekstra sikkerhed og tryghed har vores døre de samme

være mulighed for hurtigt at stikke af med deres

fordele som en karruseldør – f.eks. energibesparelser

tyvekoster.

og reduktion af træk. I mange tilfælde kræver
forsikringsselskaberne endda direkte, at indgangen

Et indbrudsforsøg tager normalt ikke mere end

er sikret mod angreb. Denne type sikkerhedspakke

5 minutter, og kun i 1 ud af 100 tilfælde tiltvinger

reducerer risikoen for, at værdifuldt inventar bliver

tyvene sig adgang ved at knuse glaspartier.

stjålet, og at risikoen for følgeskader minimeres.

Denne viden har ført til, at der er blevet udviklet
foranstaltninger i byggebranchen med det
formål at nedbringe antallet af indbrudsforsøg
og at beskytte bygninger mod indtrængende.

CERTIFICERET KLASSE
3-INDBRUDSSIKRING
Vi tilbyder godkendte klasse 3-indbrudssikrede
pakker til både vores karruseldørsløsninger og vores
højsikkerhedsdøre og -portaler, som er beskrevet
herunder:

COMPLIANCE

Takket være det store diameterspænd fra 1600 til

Sikkerhedspakkerne til forhindring af angreb er

3800 mm og det store udvalg af konfigurationer finder

blevet certificerede, så de overholder de gældende

man ofte vores Tourniket-produkter i kontorer, hoteller,

internationale standarder EN1627 og EN 356, og de er

supermarkeder og mange typer offentlige bygninger.

certificerede af et akkrediteret testinstitut. Standarden
angiver kravene og testmetoderne til konstruktioner

Vigtigste funktioner:

til indbrudssikring for døre, vinduer, facader og gitre.

✓✓ Sikringsdøre med flere beskyttede låsepunkter

Resultaterne af disse tests dokumenteres med

✓✓ Gulvstyr i rustfrit stål, forstærkede profiler og

officielle attester.

modstandsdygtigt slagfast glas, så konstruktionens

VIGTIGSTE FORDELE

integritet sikres under indbrudsforsøg
✓✓ Fuldautomatisk og fjernstyret

✓✓ Automatisk styring og fjernstyring for nem drift
✓✓ Hurtigt skift mellem driftspositioner dag, nat

Sikkerhedspakke til sortimentet med Circlelock-

og sikret

højsikkerhedssluser

✓✓ Sikker passage kombineret med RC3-låsning

Vi har også udviklet en anden indbrudssikringspakke

✓✓ Hurtig nedlukning (demonstrationer, oprør

til vores højsikkerhedsportaler – Circlelock Combi og

og terrortrusler)
✓✓ Automatisk vinterposition for at opnå større

Circlelock Solo. Slusen forhindrer uautoriseret adgang til
sikrede områder takket være flere verificeringssystemer.

energibesparelser og bedre komfort indendørs

Den kraftige konstruktion, der kan modstå angreb, giver

(til perioder med mindre trafik)
✓✓ Spar penge på forsikringspolicer

et endnu højere sikkerhedsniveau. Circlelock findes ofte
i bygninger, der huser offentlige myndigheder, banker,

KOMPATIBLE PRODUKTER

datacentre og lufthavne.

✓✓ Tourlock 180
Vigtigste funktioner:

✓✓ Circlelock Solo

✓✓ Deadbolt aflåsning af det ydre dørpanel

✓✓ Circlelock Combi

✓✓ Gulvstyr i rustfrit stål, forstærkede profiler og

✓✓ Tourniket

modstandsdygtigt slagfast glas, så konstruktionens

✓✓ Tournex

integritet sikres under indbrudsforsøg

✓✓ Twintour

Kontakt din adgangsekspert, hvis du ønsker flere
oplysninger om vores andre kompatible produkters
vigtigste funktioner.

INDBRUDSFORSØG

STATISK
BELASTNING

DYNAMISK
BELASTNING

PANEL
FYLDNINGER

MODSTANDSKLASSE

TESTTID

MODSTANDSTID

VÆRKTØJ

MAKS. BELASTNING
PÅ LÅSEPUNKT (N)

FALDHØJDE FOR
SANDSÆK (CM)

GLASTYPE

3

20

5

Diverse værktøj,
kiler, 71 cm koben

6.000

75

P5A
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Sikkerhedspakke til Tourniket Karruseldøre

GLOBAL
RÆKKEVIDDE.
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 din nærmeste Boon Edam-ekspert på:
www.boonedam.dk/kontakt

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

YOUR ENTRY EXPERTS.

