Kompletta entrélösningar
för vården
ASSA ABLOY Entrance Systems

Vi är stolta över att kunna hålla era
entréer och er verksamhet vid god vigör
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Entrélösningar anpassade för vården
I vårdmiljöer har allt betydelse. Från vårdkvalitet, personalens kompetens och
byggnadens tillgänglighet, varje detalj är betydelsefull. ASSA ABLOY Entrance
Systems portfölj med produkter och tjänster för entréautomatik kan bidra till att
ge en välkomnande och funktionell miljö för patienter, personal och besökare.

Expertis när det som mest behövs

Komplett utbud för era entrébehov

Även om behovet av bra vård är universellt kan
vårdgivarnas behov se olika ut. Från sjukhus och
kliniker till rehabcenter och äldreboenden skiljer
sig kraven för entréer både inne och ute.
Det är det som gör en komplett partner som
ASSA ABLOY Entrance Systems så värdefull. Våra
rekommendationer skräddarsys för era behov.

Från automatiska portar för huvudentrén,
takskjutportar för ambulanser och lastområden
eller snabbrullportar för öppning och stängning
i hög hastighet – vi har dörrar och portar för
alla era behov. Vi erbjuder även omfattande
underhåll och regelbundna inspektioner av er
befintliga utrustning för att hålla den i toppskick.
Utgå från era behov av entréautomatik och
låt ASSA ABLOY Entrance Systems göra den
avgörande skillnaden när det gäller sekunder.

De viktigaste fördelarna
■■ Marknadsledande varumärken och ett kom-

plett utbud av entréautomatik

■■ Bekväma flöden av människor och varor
■■ Energibesparingar med automatiska gröna

lösningar
■■ Program för reparation och underhåll
■■ Modernisering av äldre entréer

Dessutom
■■ Våra automatiska entréer arbetar tyst, vilket
underlättar tillfrisknande i lugn och ro
■■ Säkerställer att obehöriga besökare och personal inte kommer in
■■ Skyddar patienternas integritet på vårdavdelningarna
■■ L
 igger steget före så att man slipper onödig
beröring och tung, obekväm dörröppning
tack vare entréautomatik i hela fastigheten

Våra lösningar omfattar
■■ S
 lagdörrar, hermetiska dörrar, karuselldörrar,

skjutdörrar, dörrstängare för smidiga gångtrafikflöden
■■ Takskjutportar, lastbryggor och vädertätningar för effektiv godshantering
■■ Snabbgående renrumsdörrar, garageportar
för akutingångar

ASSA ABLOY i form av text och logotyper är exempel på varumärken som ägs
av ASSA ABLOY Entrance Systems eller företag inom ASSA ABLOY-koncernen.
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En perfekt lösning för varje plats
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Utmaningar för fastigheten:

Lösning från ASSA ABLOY Entrance Systems:

■■ Tillgänglig huvudentré
■■ Minimera driftstörningar
■■ Långt livscykelperspektiv
■■ Minska uppvärmnings- och nedkylningskostnader
■■ Integrera dörrsystemen med säkerhetsanordningar

■■ Hygienska och effektiva dörrmiljöer
■■ Dockningskoncept med snabbrullportar på lastkajer

■■ Uppfylla lagar och normer

■■ Serviceavtal för regelbundet underhåll

och brandlarm
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för att minska värmeväxlingen och förbättra varuflödet.

■■ Karuselldörrar med hög kapacitet
■■ Modernisera befintliga anläggningar med säkehets-

lösningar
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Skjutdörrar
ASSA ABLOYs skjutdörrar klarar förändringar i
trafikflödet utan att kompromissa med säkerhet eller
tillgänglighet. De är lika optimala till utvändiga som
invändiga dörrar.
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Hermetiska dörrsystem eller TightSeal skjutdörrar
ASSA ABLOYs hermetiskt täta skjutdörrar kan enkelt
anpassas till kritiska miljöer som operationssalar
och renrum. ASSA ABLOY Hermetic uppfyller såväl
strålnings- samt ljudkrav.
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Dörrstängare
ASSA ABLOYs dörrstängare finns med extra lätt
öppningsmotstånd eller FreeSwing utan något
motstånd med inbyggd branddörrstängning. Ett flertal
lösningar erbjuds med koordinatorer för brandklassade
miljöer, i kombination med uppställningsfunktioner.
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Snabbgående rullportar
ASSA ABLOYs snabbgående rullportar öppnas och
stängs i oerhört hög hastighet för att minimera
energiförluster och korta väntetider.
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Slagdörrar
ASSA ABLOYs slagdörrar säkerställer maximal
bekvämlighet. Kombinationen av dörrautomatik
och närvarosensorer ger trygga personflöden.
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Lastbryggor och vädertätningar
ASSA ABLOYs lastbryggor och vädertätningar
optimerar ert energisparande och era varuflöden
med kompletta skräddarsydda lastkajslösningar.
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Karuselldörrar (2 vingar)
ASSA ABLOYs karuselldörrar välkomnar besökaren
samtidigt som de skyddar mot luftläckage. Stora
gångytor underlättar passagen för besökare.
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Takskjutportar
ASSA ABLOYs takskjutportar är platsbesparande,
robusta och välisolerade vilket gör dem perfekta
för tillämpningar för akutfordon.
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Snabbrullportar för renrum
ASSA ABLOYs snabbrullportar för renrum har släta och
lättrengjorda ytor som uppfyller de strikta hygienkrav
som ställs på renrumsområden. Dörrarna reglerar
luftflödet och minimerar att föroreningar och sprids.
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SS-EN16005:2012
Personsäkerhet med automatiska dörrar.
Trygga och säkra
dörrmiljöer är
extra viktigt inom
sjukvården. Läs mer
i vår broschyr om
personsäkerhet där
vi berättar om viktiga aspekter inom
dörrautomatik.
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Underhåll och modernisering
ASSA ABLOY Entrance Systems erbjuder ett brett utbud av underhållsprogram
för att passa era behov och är tillgängligt för er 24/7.
Era entréer är viktiga för verksamheten och det
finns all anledning att hålla dem i toppskick. Våra
välutbildade och certifierade servicetekniker
utgör hjärtat i vårt underhållsprogram som
är avsett för att hålla era entréer optimalt
fungerande vid alla tidpunkter, och kan hjälpa er
att lyfta äldre installationer till dagens standarder.
Vi erbjuder support för:
■■ Optimerad bekvämlighet
■■ Ökad energibesparing
■■ Ökad trygghet
■■ Ökad säkerhet

■■ Att ge er entré ett lyft som ger ett större väl-

komnande
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Underhållsprogram
Att minimera tids- och energiförluster och
oväntade problem är målet för vårt teams
arbete. Om du vill ligga steget före och slippa
haverier ska du utforska vårt erbjudande för
förebyggande underhåll och våra proaktiva
underhållsprogram.

Vi är här för att hjälpa dig att uppfylla era verksamhetsmål – både idag och i
framtiden.
Uppgradering och modernisering
Säkerhetsnormer och andra regler utvecklas
ständigt, precis som kraven på hälso- och
sjukvård förändras över tiden. Vi kan hjälpa dig
att uppgradera eller modernisera era portar och
dockningssystem när behovet uppstår, ofta genom
praktiska standardiserade paketlösningar.
Våra kvalificerade tekniker kan ge råd om en
mängd olika lösningar. De hjälper dig inte bara
med att säkerställa regelefterlevnaden, utan kan
också informera om innovationer och nya smarta
funktioner. Dessa kan förbättra er utrustning på
många områden, från trygghet och säkerhet till
automatisering och energieffektivitet.

Höga energiförluster är ofta ett ”dolt” problem vid
entréhantering. Allt som sparar energi har en positiv
inverkan på ert resultat liksom på miljön.
Våra tättslutande och välisolerade produkter sparar
mycket energi och vårt förebyggande underhåll kan
spara ännu mer. Att minska antalet haverier bidrar till
ett stabilare inomhusklimat, vilket gynnar era varor
och håller energiförlusterna till ett minimum.
Genom att upprätthålla topprestanda för portar
och dockningssystem blir också hela verksamheten
mer hållbar.

Med ett öga på morgondagens behov
Underhåll och service handlar inte bara om vad ni får. Det handlar om vad ni slipper råka ut för: fel, olyckor,
förluster och oplanerade driftsavbrott.
ASSA ABLOY Entrance Systems arbetar efter era behov med skräddarsydda lösningar som säkerställer
funktionalitet och tillgänglighet för era entréer.
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Exempelinstallationer
Sjukhus, medicinska
mottagningar, veterinärkliniker
och serviceboenden kräver alla
skräddarsydda lösningar.
ASSA ABLOY Entrance Systems
produkter och lösningar ger ökad
bekvämlighet, trygghet och säkerhet
för personal med händerna fulla,
för personer med rörelse- eller
sensoriska funktionsnedsättningar
och viktigast av allt – när ni sparar
sekunder kan det rädda liv.
I en tid av ökad medvetenhet om
infektionssjukdomar och farliga
biologiska material bidrar våra
produkter till att upprätthålla och
öka säkerheten genom att minska
antalet gånger personer behöver
vidröra en dörr. Högkvalitativa
automatiska lösningar kan bidra till
att minska kostnaderna, spara energi
och förebygga skador på dörrar och
annan utrustning samtidigt som de
förbättrar den interna logistiken
och underlättar tillvaron för alla
användare.

AT – Österrike
Allgemeines Krankenhaus, Wien
Allgemeines Krankenhaus, Linz
Landesklinikum, Neunkirchen

ES – Spanien
Hospital Univ. XII de Octubre, Madrid
Hospital Univ. Vall d’Hebron, Barcelona
Hospital Universitario La Paz, Madrid

AU – Australien
Weatsmead Barnsjukhus, Sydney
BE – Belgien
AZ Damiaan, Oostende
AZ Maria Middelares, Gent
AZ Herentals Herentals
Jessa Ziekenhuis, Hasselt
UZA Edegem
UZ Gasthuisberg, Leuven

FR – Frankrike
Centre Hosp. General, Salon de Provence
Centre Hospitalier General, Lourdes
Hôpital Ste Marguerite, Marseille
Hôpital Pitié Salpêtrière, Paris

CN – Kina
Beijing Friendship Hospital, Beijing
Shanghais Xuhui Central Hospital

Centre Hospitalier Robert
Ballanger, Frankrike
Specialdesignade automatiska
dörrar för BB-avdelningen vid Centre
Hospitalier Robert Ballanger, som
ligger nära Paris, med målet att ge
avdelningen en mer mänsklig touch.
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CZ – Tjeckien
ICRC FN u Sv. ANNY, Brno
IKEM, Prague
Nemocnice Motol, Prague
Thomayerova nemocnice, Prague
DE – Tyskland
Universitätsklinikum Düsseldorf
Evangelisches Krankenhaus Duisburg
Deutsches Herzcentrum, Berlin
DK – Danmark
Herlev Hospital, Herlev
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Metro Health Hospital
Michigan, USA
Innovativa och ekologiskt byggda
Metro Health Hospital i Grand
Rapids, Michigan valde en
automatiserad dörrlösning från
ASSA ABLOY som uppfyllde höga
krav på estetik, komfort, säkerhet
och hållbarhet.

NL – Nederländerna
St. Maartens Kliniek, Nijmegen
Vlietland Ziekenhuis, Schiedam
NO – Norge
Righshospitalet, Oslo
PL – Polen
CUMRiK, Kraków
Instytut Hematologii i Transfuzji, Warchau
Oncology Center, Bydgoszcz

Xuhui Central Hospital
Shanghai, China
För att minska smittspridning och
skapa trivsel, valde Xuhui Central
Hospital ASSA ABLOYs dörrautomatik
och ASSA ABLOY Entrance Systems
som serviceleverantör.

PT – Portugal
Hospital de Cascais, Cascais
Hospital de Loures, Loures
Hospital Privado de Gaia (Gaiart’s)
RU – Ryssland
Chazov Cardiology clinic, Moscow
Russian Cancer Research Center, Moscow
The Moscow Institute of Emergency First Aid
(SKLIF), Moscow

SE – Sverige
Nya Karolinska Solna, Stockholm
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Skånes Universitetssjukhus, Malmö & Lund

HU – Ungern
Csolnoky Ferenc Hospital, Veszprém

IE – Irland
Beaumont Hospital, Dublin
KR – Sydkorea
National Universitey Hospital, Seoul
MY – Malaysia
Sarawk Specialist Hospital, Kuala Lumpur

Vlietland-sjukhuset skapade en säker,
bekväm och energibesparande
huvudentré för patienter och besökare
samtidigt som man garanterade god
tillgänglighet och utrymningsvägar i
hela byggnaden med hjälp av
ASSA ABLOYs automatiska entréer.
SA – Saudiarabien
King Faisal Hospital, Jeddah

GB – Storbritannien
Alder Hey Children’s Hospital, Liverpool
The Cornwell Hospital, London
The Royal London Hospital, London

IT – Italien
Clinica Gavazzeni, Bergamo
Ospedale Sacco, Milan
Ospedale Niguarda, Milan

Vlietland-sjukhuset Schiedam,
Nederländerna

Hinchingbrooke Hospital
Huntingdon, Storbritannien
För att förbättra Hinchingbrookesjukhusets förmåga att kontrollera
infektionsspridning genom att helt
eliminera behovet för medicinsk
personal, patienter och deras
besökare att fysiskt vidröra dörrarna
på vårdavdelningarna.

TH – Thailand
Bangkok-Phuket Hospital, Bangkok
US – USA
Metro Health Hospital, Michigan
ZA – Sydafrika
Bokamoso Private Hospital, Botswana
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Energibesparande entrélösningar
I det långa loppet är vartenda öre som slösas bort
på onödig energiförbrukning i byggnaden en
förlorad möjlighet att återinvestera i fastigheten
och de människor som mest behöver det.
När varje minut räknas och människor i nöd vänder sig till er, är
kanske energisnåla entréer inte det första man tänker på. Så med
hänsyn taget till sjukhusets dagliga utmaningar integrerar våra
entréer automatisk flödesoptimering av människor och varor
med effektivare energiförbrukning.
■■ Tätningslösningar för minimal luftinfiltration
■■ Riktade sensorer minimerar onödiga öppningscykler
■■ Möjligheter att modernisera och återanvända befintliga

entréer till modern standard

■■ Möjligheter till fjärrstyrt underhåll och produktinforma-

tion online

Vi strävar efter att stödja våra partners i att hitta de entré- och servicelösningar som effektivt
parar energibesparingar med arkitektens designvision.

Automatiserade gröna rådgivningsverktyg
Din lokala ASSA ABLOY Entrance Systems-rådgivare har tillgång till professionella
verktyg som är utformade för att ge tillförlitlig och relevant information så att du
kan välja de entréprodukter som bäst passar för era specifika förutsättningar och
hållbarhetsbehov.
År av testning, dokumentation och mätningar av våra produkter i olika
tillämpningar har lagts ned i utvecklingen av dessa energisparverktyg som
kontinuerligt utvecklas. Lokala energikostnader och miljömässiga förhållanden
beaktas och resulterar i en skräddarsydd rapport för varje kund och plats.

Beräkna och jämför potentiell energibesparing och
utsläppsminskning med hjälp av ASSA ABLOY Entrance
Systems energikalkylator.
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Våra rådgivare kan hjälpa dig på plats med beräkning av era energibesparingar och
utsläppsminskning för era automatiska entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance
Systems.

Entréer för alla behov
Smidigt fungerande entréer är en förutsättning för verksamheten. För att säkerställa
optimal drift erbjuder ASSA ABLOY Entrance Systems förstklassiga produkter,
innovativa lösningar och oöverträffad service för framsidan, baksidan och insidan av
byggnaden.
Som världens mest heltäckande leverantör av produkter för entréautomation och tjänster, har vi en
integrerad strategi för flödet av människor, varor och fordon, skapar lösningar med bästa möjliga avvägning
mellan kostnader, kvalitet och livslånga prestanda.
Beprövade lösningar och extraordinär servicekompetens
Till vårt förfogande har vi en stark portfölj av väletablerade varumärken, marknadsledande inom sina
områden i årtionden och med en stark historik av beprövade lösningar och oöverträffad servicekompetens.
Allt nu samlat under ett enda tak och till ditt förfogande för att uppfylla alla era krav.
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ASSA ABLOY Entrance Systems är en ledande leverantör av automatiska entréoch portlösningar för effektiva flöden av varor och människor. Våra lösningar
bygger på den långvariga framgången med produktvarumärkena Besam,
Crawford, Albany och Megadoor, och erbjuds nu under varumärket ASSA ABLOY.
Våra produkter och tjänster är anpassade för slutanvändarnas behov av en trygg,
säker, bekväm och hållbar drift.
ASSA ABLOY Entrance Systems är en division inom ASSA ABLOY.
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ASSA ABLOY Entrance Systems

Följ oss:

Tel: +46 (0)10 47 47 000
info.se.aaes@assaabloy.com
assaabloyentrance.se

SkrivASSA ABLOY Entrance
i kanalens sökfält.

