Panely
Plotový systém Securifor®
je kompletní systém skládající se
z těžkých, vysoce bezpečnostních
svařovaných panelů
s obdélníkovými oky, která
zabraňují přelezení plotu,
s možností výběru ze dvou
typů sloupků.

Securifor®
Výhody
Odolný proti vandalismu
Systém oplocení tvořený dráty o průměru 4 mms oky, které nedovolují prostrčení prstů, představuje bytelnou
překážku, která se jak obtížně přelézá, tak se jí obtížně proniká. Dráty není téměř možné přestřihnout běžnými
nůžkami na železo.
Bezpečný a nenápadný
Absolutně jedinečný systém poskytující vysoký stupeň bezpečnosti tam, kde je nutné minimalizovat vizuální
dopad na bezprostřední okolí oplocovaného území.
Účinné odstrašení
Pro účinné odstrašení vetřelců jsou k dispozici různé výšky oplocení až do 6 metrů – speciálně určené
pro aplikace s vysokou mírou požadovaného zabezpečení. Lze kombinovat s elektronickými výstražnými
a detekčními systémy.
Dobrá průhledová viditelnost
I když mají panely mezi dráty malé otvory, zůstávají vlastnosti průhledové viditelnosti nezměněny jak při pohledu
zepředu, tak dokonce při průhledu plotem z úhlu. To je důležité zejména pro dobrou funkci kamerového
sledovacího systému.
Trvanlivý
Nízké nároky na údržbu a dlouhá životnost vycházejí z vysoce kvalitní povrchové úpravy.

Aplikace
• sklady
• distribuční centra
• elektrárny
• laboratoře
• IT centra
• peněžní instituce
• vojenské prostory
• nápravné ústavy
• věznice

Kompletní systém
Systém se dodává jako kompletní sada s panely, sloupky, bavolety a branami – k dispozici jsou rovněž
stupňovité panely, které jsou vhodné na šikmý terén.

Sloupky
Sloupkový systém s obdélníkovým průřezem
Securifor®
Rozměry 80 x 60 x 2,5 mm nebo 120 x 60 x 3 mm
(rozměry závisí na výšce sloupku). Sloupky mají jednu
řadu závitových vložek M8. Panely jsou upevněny
pomocí speciálních upevňovacích komponentů nebo
krycích desek v plné délce pomocí jednosměrných
šroubů.
Sloupkový systém Bekafix® Super
Boční upevnění panelů je možné pomocí speciálních
bezpečnostních kovových skob se šrouby (100 x 54 mm)
ve tvaru písmene H s otvory pro umístění/upevnění
panelů. Sloupky jsou opatřeny plastovou krytkou. Panely
jsou připevněny k boční straně sloupku pomocí
speciálních pavoukovitých příchytek a jednosměrných
šroubů. Systém sloupků s obdélníkovými příchytkami.
Systém sloupků Bekasecure®
Ocel s vysokou mezí průtažnosti použitá na výrobu
sloupků Bekasecure® a jejich design spolu poskytují
nejvyšší možný stupeň bezpečnosti, odolnosti
a jednoduchosti instalace. Sloupky jsou předpřipraveny
s dvojitou škálou otvorů 10 x 20 mm a upevnění panelů
je zajišťováno pomocí průběžné krycí lišty a speciálních,
korozi odolných bezpečnostních šroubů. Otevřený profil
sloupků umožňuje instalaci kabelů s optickým vláknem
a uzavírá se pomocí speciálního kovového víka.

Panely
Panely jsou těžké svařované sítě šíře 2518,6 mm a výšky 2010,6 or 2417 mm.
Několik panelů může být instalováno jako sestava. Panely v jednom kuse až do
výšky 6,30 m jsou k dispozici.
Pro maximální bezpečnost je oko sítě: 12,7 x 76,2 mm. Dráty o průměru (4 mm)
garantují bezpečnost.
Horní část panelu musí být zesílena U-profilem 35 x 15 x 2520 mm
Pevnost ve svaru je min. 50% pevnosti v tahu oceli – garantuje pevnost
každého svaru.
V testech , prováděných speciálními odděleními policie, měly panely zádržný
faktor 40 x větší než ostatní panelové systémy.
Plně testován stavebními zkušebnami v několika evropských zemích.
Brány
Systém Securifor® je dodáván s přizpůsobenými bránami se stejnou výplní
jako panely.
Technika povrchové úpravy
Panely z pozinkovaného drátu jsou následně ošetřeny adhézní vrstvou
a nakonec poplastovány vrstvou přilnavého polyesteru o min. tloušťce
100 mikrónů.
Panely se dodávají rovněž v povrchové úpravě Zincalu® Super (95% zinek,
5% hliník) nebo galvanicky pokovené a potažené plastovou vrstvou pro
prodloužení životnosti. Sloupky jsou pozinkovány zevnitř i zvenku (min. vrstva
275 g/m2), v souladu s normou Euro 10326. Následně je aplikována adhézní
vrstva a finálně jsou sloupky poplastovány (minimálně 60 mikrónů).
Barvy
Zelená RAL 6005.
Další barvy (včetně nátěru Zincalu Super) jsou k dispozici na objednávku.

Profil sloupku
– 140 x 115 x 3 mm (výška plotu 3 – 4 m)
– 140 x 150 x 5 mm (výška plotu 4,2 – 6 m)
Technické podrobnosti o různých sloupkových systémech naleznete
na stránkách v sekci sloupky v tomto katalogu.
SORTIMENT Securifor®
Výška oplocení
[mm]

Rozměry panelu ŠxV
[mm]

Rozměry sloupku
[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

Délka sloupku
[mm]

Rozměry základny
[mm]

Délka krycí desky
[mm]

2600

—

—

3100

—

—

Sloupky s obdélníkovými příchytkami

Sloupky se základnou – pro instalaci do betonu
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

Sloupky se základnou – pro instalaci do podstavce
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

Betafence Česká Republika
Holandska 2
639 00 Brno
Tel: +420 537 022 320
info@betafence.cz
www.ploty-betafence.cz
www.betafence.cz
Všechna práva vyhrazena

Panely

* Instalační průvodce: na vyžádání

CZ
Betafence 2012

