Panelové systémy

Securifor®

Systém Securifor® je úplný
systém pozostávajúci z pevných,
vysoko bezpečných zváraných
panelov so sieťou proti prelezeniu
s obdĺžnikovým okom, ktoré je
možné použiť s dvoma typmi
stĺpikov.

Prínosy
Odolnosť voči vandalom
Malý otvor (do ktorého sa nezmestia prsty) kombinovaný s drôtom s priemerom 4 mm vytvára značnú bariéru,
ktorá je náročná na prelezenie a preniknutie. Je tiež nemožné prestrihnutie drôtov.
Bezpečnosť a diskrétnosť
Nevyhnutný je dokonalý systém na zabezpečenie vysokého stupňa bezpečnosti s nenápadným vizuálnym
dopadom na bezprostredné okolie.
Účinný na zastrašovanie
Účinný zastrašovací systém proti nevítaným hosťom je k dispozícii v rozlišných výškach až do 6 m
– špeciálne navrhnutý na zabezpečenie vysokej ochrany. Je kompatibilný s elektronickým alarmom
a zastrašovacím systémom.
Dobrá pozorovacia viditeľnosť
Aj napriek malému oku zostáva charakteristická priehľadnosť pri pohľade spredu a dokonca aj pri pohľade
zpredu určitého uhla neporušená. Tento prvok je zvyčajne dôležitý na zabezpečenie jasného dohľadu kamery.
Trvácnosť
Jednoduchá údržba a dlhá životnosť vyplývajú z kvalitného poťahu.
Kompletný systém

Použitie
• Sklady
• Distribučné centrá
• Elektrárne
• Laboratória
• IT centrá
• Peňažné inštitúcie
• Vojenské priestory
• Nápravné ústavy
• Väznice

Dodávaný ako kompletný systém s panelmi, stĺpikmi s povrchovou úpravou a bránkami – so schodovými
panelmi vhodnými na pokrytie svahových plôch.

Stĺpiky
Stĺpikový systém s obdĺžnikovým prierezom
Securifor®
Rozmery 80 x 60 x 2,5 mm alebo 120 x 60 x 3 mm
(rozmery závisia od výšky stĺpika).Stĺpiky majú jeden
rad závitových vložiek M8. Panely sú upevnené
pomocou špeciálnych upevňovacích komponentov alebo
krycích dosiek v plnej dĺžke pomocou jednosmerných
skrutiek.
Systém stĺpikov Bekafix® Super
Bočné upevnenie panelov je možné pomocou
špeciálnych bezpečnostných kovových skôb so
skrutkami (100 x 54 mm) v tvare písmena H s otvormi
pre umiestnenie / upevnenie panelov. Stĺpiky sú
opatrené plastovou krytkou. Panely sú pripevnené
k bočnej strane stĺpika pomocou špeciálnych
pavúkovitých spojovadiel a jednosmerných skrutiek.
Systém stĺpikov Bekasecure®
Dizajn stĺpikov Bekasecure® a vysoká výkonná sila
ocele sú zárukou toho najlepšieho z hľadiska vysokej
ochrany, pevnosti a jednoduchej inštalácie. Stĺpiky sú
opatrené dvomi radmi dier 10 x 20 mm a ich upevnenie
do panelov je zabezpečené použitím neprerušovanej
krycej dosky a špecifických neoxidujúcich
bezpečnostných skrutiek. Otvorený profil stĺpikov
umožňuje prechod elektrických a vláknových optických
káblov a je ukončený špeciálnoukovovou krytkou.
Profil stĺpika:
– 140 x 115 x 3 mm (v plote 3 – 4 m)
– 140 x 150 x 5 mm (v plote 4,2 – 6 m)

Panely
Panely sú z ťažkých zváraných sietí so šírkou 2518,6 mm a výškou 2010,6 mm
alebo 2417 mm. Niekoľko panelov môže byť inštalovaných ako zostava.
K dispozícii sú panely v jednom kuse až do výšky 6,30 m.
Veľkosť oka siete pre maximálnu bezpečnosť je: 12,7 x 76,2 mm.
Horná časť panelu musí byť zosilnená U-profilom 35 x 15 x 2520 mm.
Je tiež možné pozinkovanie a poplastovanie.
Drôty s priemerom 4 mm garantujú bezpečnosť. Sila zvaru je minimálne z 50%
sily ocele garantovanej v každom spoji. V testoch prevedených
špecializovanými policajnými oddeleniami má pletivo 40 x väčší faktor zdržania
ako ďalšie druhy plotov – čo je podstatnou požiadavkou na zachytenie
potencionálnych utečencov. Plne testované na bezpečnostné štandardy
v niekoľkých Európskych krajinách.
Brány
Systém Securifor® je dodávaný s prispôsobenými bránami s rovnakou výplňou
ako sú panely.
Technika povrchovej úpravy
Panely z pozinkovaného drôtu sú následne ošetrené adhéznou vrstvou
a nakoniec poplastované vrstvou priľnavého polyesteru s min. hrúbkou
100 mikrónov. K dispozícii sú tiež panely potiahnuté Zincalu Super (95% zinku,
5% hliníka) alebo pozinkované a potiahnuté polyesterom na dlhoživotnú
ochranu. Stĺpiky sú pozinkované zvnútra aj zvonka (min. vrstva 275 g/m2,
obe strany dohromady) v súlade s normou Euro 10326.
Následne je aplikovaná adhézna vrstva a v závere sú stĺpiky poplastované
(min. 60 mikrónov).
Farby
Zelená RAL 6005.
Ďalšie farby (vrátane náteru Zincalu Super) sú k dispozícii na objednávku.

Technické podrobnosti o rôznych stĺpikových systémoch nájdete na stránke
v sekcii stĺpiky v tomto katalógu.
SORTIMENT Securifor®
Výška oplotenia
[mm]

Rozmery panelu Š x V
[mm]

Rozmery stĺpika
[mm]

2000

2518,6 x 2010,6

80 x 60 x 2,50

2400

2518,6 x 2417,0

80 x 60 x 2,50

Dĺžká stĺpika
[mm]

Rozmery základne
[mm]

Dĺžka krycej dosky
[mm]

2600

—

—

3100

—

—

Stĺpiky s obdĺžnikovými úchytkami

Stĺpiky so základňou – na inštaláciu do betónu
3000

2518,6 x 3001,2

140 x 115 x 3,00

3800

—

3050

3650

2518,6 x 3674,3

140 x 115 x 3,00

4450

—

2060 + 1730

4000

2518,6 x 4004,5

140 x 115 x 3,00

4800

—

2060 + 2060

4000

2518,6 x 4004,5

140 x 115 x 3,00

4065

230 x 230 x 15

2060 + 2060

4700

2518,6 x 4690,3

140 x 150 x 5,00

4730

300 x 300 x 20

2390 + 2390

5300

2518,6 x 5325,3

140 x 150 x 5,00

5390

300 x 300 x 20

3050 + 2390

6000

2518,6 x 6011,1

140 x 150 x 5,00

6050

300 x 300 x 20

2060 + 2060 + 2060
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