
Breukdetectie
Het hele hekwerk functioneert als detectie, 
doordat trillingen in het hek zonder 
elektronica worden omgezet in een 
bruikbaar detectiesignaal. Het detectie-
bereik van de sensorkabel loopt van 1 
meter onder de kabel tot 1 meter erboven.

Tourniquets
Voorzien van 3 x 120 graden RVS 
draai-element en dakconstructie om te 
voorkomen dat over de tourniquet 
geklommen wordt. Toegang kan op 
verschillende manieren worden geregeld, 
bijvoorbeeld via pincode (max. 200 codes), 
biometrielezer (max. 9.000 gebruikers), of 
gsm-ontvanger (max. 250 gebruikers).

Braakwerende deuren én kozijnen
Er zijn verschillende klassen braakwerendheid; 
3 minuten, 5 minuten of 10 minuten.
De BORG-regelgeving geeft aan op welke 
wijze een gebouw beveiligd moet zijn.

Betonnen 
elementen
Betonnen elementen 
hebben een hogere 
braakwerendheid dan 
standaard plaatstalen 
gevelpanelen.
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Hekwerk
Keuze uit gaas-, staalmat- of 
spijlenhek, waarbij naast kosten en 
doeltreffendheid in de praktijk ook 
wordt gelet op esthetica.

Spanning
Het raster van hoogspannings- 
en aardedraden loopt tot 50 cm 
boven de hekwerklijn. Om de 
1,2 seconde loopt er een 
hoogspanningspuls over de 
hoogspanningsdraden. De 
spanning bedraagt 8.000 Volt.

Poort
De poort heeft een 
openingssnelheid van 
0,5 m/s en staat 
overdag vaak open. 
Daarom is er gekozen 
voor een combinatie 
met slagbomen.
Er zijn ook poorten met 
een openingssnelheid 
van 1 m/s.

Slagboom/meldkantoor
Snelle slagboom, elektrisch 
aangedreven, in verband met 
zeer intensieve 
verkeersstromen. Opentijd 
1,2 sec, sluittijd 1,2 sec. Bij 
regulier onderhoud is de 
slagboom goed voor 5 
miljoen bewegingen.

Radardetectie
Digitale radar. Tussen een zender en 
ontvanger bevindt zich een 
horizontaal radarveld, verdeeld in 
drie onafhankelijk instelbare zones. 
Verstoringen in het veld worden 
omgezet in een detectiemateriaal.
De radardetectie heeft een bereik 
van 5 meter.

Gronddetectie
Drukslangen in de grond 
detecteren drukverschillen en 
zetten deze om in een 
detectiesignaal. Het alarm gaat 
af als het drukverschil tussen 
twee aan een sensor gekop-
pelde slangen minimaal 40 kg 
bedraagt. Toepasbaar in 
(zand)grond, onder klinkers, 
asfalt en beton.

Security Management Systeem
Als toevoeging op een inbraakbe-
veiligingsysteem, dat ongeoorloofd 
indringen registreert en meldt. Een 
Security Management Systeem 
visualiseert meldingen en koppelt 
verschillende systemen aan elkaar.

Camera’s
Observatie, controle en identificatie van personen, 
vervoersmiddelen en producten. Er wordt steeds vaker 
gekozen voor CCTV-systemen (Closed Circuit Camera 
TV). Camera’s uitgerust met een actief systeem sturen 
beelden rechtstreeks door naar een meldkamer. Er zijn 
zelfs camera’s die ook geluid doorgeven.

Deurcontacten
Voor geautoriseerd openen
van deuren in de buitenschil.

Braakwerend glas
Conform de SKG-klasse 
en NEN 5096.
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