
Productdetail

Beveiligingsniveau Functionaliteiten

Securifor®  2D 
Paneelsystemen
Het Securifor 2D systeem is een unieke afrastering die hoge stevigheid 
en veiligheid combineert met een esthetisch design.

TROEVEN

Veilig
Securifor 2D is het ultieme zwaar gelaste paneel welke de hoogste veiligheidsgraad met 
de meest discrete visuele impact in de omgeving garandeert. De panelen zijn bovendien 
extra stevig door de verticale draden van 6 mm en de dubbele horizontale draden van 4 mm 
om de 152,4 mm aan de binnenzijde van het paneel. Securifor 2D is aangewezen voor alle 
toepassingen waar hoge veiligheid en geen toegang vereist zijn.

Vandalismebestendig
De specifi eke mazen combineren een anti-klim en anti-doorknippaneel met een excellente 
doorkijkbaarheid en vandalismebestendigheid. De kleine mazen en de zware draaddiameters 
maken van Securifor 2D een wezenlijke barrière die moeilijk te beklimmen of te doordringen 
is.

Discreet
Perfecte integratie in de omgeving met een uitstekende doorkijkbaarheid, welke essentieel is 
voor camerabewaking.

Duurzaam
De Betafence bedekkingstechnologie resulteert in een lange levensduur van de afrastering.
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ASSORTIMENT SECURIFOR 2D

Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen
B x H 
mm

Paallengte
mm

2000 2520,6 x 1985,2 2600

2400 2520,6 x 2442,4 3100

3000 2520,6 x 3052,0 3700
Andere hoogtes op aanvraag.

    Securifor 2D paneel
Maasgrootte: 12,7 mm x 76,2 mm (HxB), gelast op 
elke intersectie.
      - Horizontale draaddiameter: 4 mm om de 
        12,7mm aan de buitenzijde van het paneel,
         bijkomende draden van 4 mm om de 
         152,4 mm aan de binnenzijde van het paneel.

- Verticale draaddiameter: 6 mm
Lassterkte:
      - 50% van de minimale treksterkte van de draad
      - Treksterkte 540 - 690 N/m2

Bedekkingsprocédé
De panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Vervolgens wordt een
adhesielaag aangebracht voor een perfecte hechting met de polyester 
eindlaag (min. 100 micron). 
De rechthoekige en Bekafi x Super palen zijn polyester gecoat op verzinkt 
volgens Euronorm 10346 (min. 60 microns). De Bekasecure palen zijn 
vuurverzinkt en geplastifi ceerd (polyester - min. 60 microns)

Kleuren
Standaard: groen RAL 6005.
Andere kleuren: op aanvraag.

Palen en bevestiging
Securifor 2D panelen kunnen worden bevestigd aan diverse types palen:

Rechthoekige Securiforpalen
80 x 60 x 2.5 mm of 120 x 60 x 3,0 mm 
(afhankelijk van de paallengte) met specifi eke 
bevestigingsklemmen. De panelen worden 
bevestigd op de Securiforpalen met specifi eke 
metalen bevestigings klemmen met one way 
laagbolkopschroef met kruisgleuf M8 x 40. De palen

   zijn voorzien van 1 rij inserts voor frontale
   bevestiging van twee panelen in rechte lijn.
   Hoekpaal met 1 rij inserts op twee aanliggende
   zijden voor de plaatsing van 2 panelen in een hoek.
   Specifi eke rechthoekige palen in combinatie met  
   afdeklatten: op aanvraag.

Bekafi x Super palen
Zijdelijke bevestiging van de panelen d.m.v. 
specifi eke metalen veiligheidsbevestigings klemmen 
(spinklem met slotbout M6 x 60 mm en 
afbreekmoer).
Gelaste palen (100 x 54 mm) in H-profi el met 
uit sparingen voor het bevestigen van de panelen. 
Voorzien van een kunststof afdekdop

Bekasecure palen
De Bekasecure palen hebben een uniek design en 
zijn vervaardigd uit staal met hoge treksterkte en 
garanderen een superieure beveiliging, een bij-
zondere stevigheid en maximaal installatiegemak. 
De palen zijn voorzien van een dubbele rij 
sleufgaten 10 x 20 mm voor de bevestiging van de 
panelen en de afdeklatten d.m.v. specifi eke inox  

    slotbouten. Het open profi el van de Bekasecure  
    paal laat toe dat elektrische kabels of optische  
    vezels op voorhand in het paalprofi el kunnen  
    worden voorzien en wordt afgedicht met een  
    specifi eke metalen afdekkap.
    Profi el Bekasecurepaal:
    - 140 x 135 x 4,00 mm (tot 6 m afrasteringshoogte)
  

Betafence is wereldmarktleider in omheiningsoplossingen, toegangscontrole en detectiesystemen voor perimeterbeveiliging. 
Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van PRÆSIDIAD Group Limited. Het assortiment en de producten kunnen 
worden gewijzigd zonder voorafgaande waarschuwing.

Betafence is er trots op een PRÆSIDIAD-merk te zijn en maakt deel uit van een wereldwijd netwerk waarin het met Guardiar en Hesco 
samenwerkt als leider in perimeter beveiligingssystemen en -oplossingen. Meer informatie vindt u op praesidiad.com.
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