SPEEDLANE LIFELINE.
MILJÖDATA
Lifeline Speedlane-serien är e� designorienterat sor�ment av speedgates även kallade säkerhetsspärrar,
som hanterar ﬂödet av människor som går in i och ut ur byggnader. Lifeline Speedlane Swing är den smalaste och
mest intui�va speedgaten på marknaden och är känd för a� vara ”bäst i sin klass” när det gäller trånga utrymmen.
Säkerhetsspärren har e� elegant och förstklassigt glashölje med intui�va färgade LED-lampor längs enhetens
överdel. Lamporna vägleder användaren från entrén fram �ll auktoriseringspunkten och vidare �ll behörigt
område. Säkerhetsspärren känner eﬀek�vt av tailga�ng och designen kan anpassas för a� an�ngen smälta in eller
s�cka ut beroende på önskemål. I de�a dokument presenterar vi miljöpåverkan av Lifeline Speedlane-serien samt
en sammanfa�ad version av den fullständiga miljöproduktdeklara�onen (Environmental Product Declara�on, EPD).

MILJÖPÅVERKAN

För a� kunna få en helhetsbild av påverkan
som Lifeline har på miljön har vi genomfört en
livscykelanalys (life cycle assessment, LCA) där alla
resurser och emissioner från �llverkning, användning
och u�jänt produkt tas med i beräkningen.
Den mest dominata fasen i livscykeln är �llverkningen,
vilken är den huvudsakliga bidragande faktorn i alla
påverkanskategorier på grund av materialproduk�onen.
Däre�er följer användningsfasen, huvudsakligen på
grund av den dri�srelaterade energiförbrukningen.
Koldioxidutsläppen är en exakt illustra�on av de�a.

De�a (diagrammet till vänster) visar hur vik�gt
användning av återvunna material och energi från
förnybara källor är för Lifelines miljöprestanda.
Boon Edam fortsä�er a� förbä�ra när det gäller
båda dessa aspekter.

MATERIALSAMMANSÄTTNING

Lifeline �llverkas huvudsakligen av stål och ros�ri�
stål (mer än 50 %) och glas (22 %). Övriga material
som används (runt 5 % för varje material) är trä
(både som produkt- och förpackningsmaterial),
plast och elektriska komponenter.
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DEN MILJÖMMÄSSIGA PÅVERKAN
I DETALJ

Den miljömässiga påverkan hos Lifeline är
huvudsakligen kopplad �ll �llverkningsfasen, närmare
bestämt råvaruförsörjningen. Råvaruproduk�onen
står för mer än 50 % av det totala resultatet för
alla indikatorer. Av alla tre huvudmaterial som
används i �llverkningen av Lifeline är stål den
största bidragande faktorn i alla påverkanskategorier.
Den andra största bidragande faktorn är elektricitet
som huvudsakligen förbrukas i användningsfasen.
Dessa resultat har erhållits genom en heltäckande
livscykelanalys och har publicerats i form av en
miljödeklara�on för produkt (Environmental Product
Declara�on, EPD) i enlighet med IBU:s PCR-system.
Du kan få �llgång �ll hela dokumentet på:

ÖVRIG INFORMATION
Cirkularitetsindex för material

MCI är e� må� på kretsloppet för olika material,
som här gäller för hela produkten. Det omfa�ar
återanvänt och återvunnet material i produkten
som även återvinns e�er produktens livs�d,
enligt rekommenda�onerna från Ellen MacArthur
Founda�on.
www.ellenmacarthurfoundation.org

MCI = 0,37

h�ps://epd-online.com/PublishedEpd/Download/10794

Uttjänt produkt

Boon Edam arbetar med a� konsekvent bedriva
en mer cirkulär och hållbar verksamhet.
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