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Securing What Matters

De Betafence slagzin zegt het:
Securing What Matters
In onze huidige maatschappij is de behoefte
aan veiligheid een basisbehoefte geworden en
willen mensen beschermen wat hen lief is.
Betafence helpt u al het waardevolle te
beveiligen en te beschermen zonder u in uw
bewegingsvrijheid te beperken.
De bescherming voor… alles wat voor u
belangrijk is.
Betafence Kwaliteit
Betafence streeft onophoudelijk naar een
optimale kwaliteit en heeft daarbij oog voor de
specifieke vragen van de verbruikers. Reeds
bij de ontwerpfase van de veiligheids
afrasteringen, staat de kwaliteit voorop. Het
blijft de rode draad doorheen het volledige
productieproces. Het ISO 9001 certificaat
betekent een waarborg voor deze aanpak.
Betafence Technologie
Als wereldwijd marktleider is Betafence
de technologische trendsetter voor
de ontwikkeling en toepassing van
corrosiewerende technieken.
Betafence Veiligheid
Betafence ziet erop toe dat alle producten
worden ontwikkeld en gefabriceerd volgens de
meest recente Europese veiligheidsnormen.
Ze waarborgt op elk moment de veiligheid van
haar producten voor de gebruiker.
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Securifor ®
veiligheidsafrastering
Binnen het brede Betafence assortiment zijn de
Securifor ® producten bedoeld voor een cliënteel
dat vooral belang hecht aan hoge veiligheid. Een
kleine maasopening en een zware draaddiameter
leveren een afrastering op die nagenoeg onbeklimbaar
en bijzonder moeilijk te doordringen is, maar toch
opvallend transparant blijft. Ongeacht of het er nu
om gaat mensen binnen of juist buiten de omheining
te houden — op een Securifor systeem kan u steeds
vertrouwen.
Securifor is daarom de aangewezen keuze voor
de omheining van nutsvoorzieningen (water, gas,
elektriciteit), militaire domeinen, farmaceutische of
petrochemische bedrijven, havens, spoorwegen en
luchthavens, opslagplaatsen en distributiecentra, maar
ook voor scholen, jeugdinstellingen, psychiatrische
centra, gerechtsgebouwen en gevangenissen.
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H

et veiligheidsbeleid van professionele
organisaties concentreert zich vaak op
alarminstallaties en camerabewaking.
Nochtans worden die beveiligingssystemen
pas actief op het moment dat er indringers
aanwezig zijn op de site. In de praktijk
worden ze dus best gecombineerd met
preventiesystemen die ongewenste
bezoekers ontmoedigen. Securifor
veiligheidsafrasteringen vervullen op dat vlak
eigenlijk vier functies.

1| Veiligheidsafrasteringen

De 4 functies van een veilige afrastering

Afbakening
De afrastering bepaalt een grens en maakt bezoekers duidelijk dat het afgebakende terrein niet
toegankelijk is voor het publiek.
Ontrading
De afrastering voorkomt dat mensen het terrein toevallig of onopzettelijk betreden; het is een
overduidelijke barrière. Het wekt ook een robuuste indruk waardoor meer opzettelijke indringers
ontmoedigd worden.
Vertraging
Een veiligheidsafrastering houdt potentiële indringers of uitbrekers langer op dan bij een traditionele
afrastering. Uit tests van gespecialiseerde politiediensten is bewezen dat de vertragingsfactor van
hoge-veiligheidsafrasteringen ruim veertig keer groter is dan voor andere afrasteringssystemen, zoals
vierkant vlechtwerk.
Detectie
Een goede veiligheidsafrastering hindert de visuele monitoring van de omgeving zo weinig mogelijk. Door
een uitgekiende combinatie van verticale en horizontale draden behoudt de Securifor afrastering zelfs met
haar fijne mazen een zeer goede doorkijkbaarheid. Dit is van groot belang als de afrastering gecombineerd
wordt met camerabewaking en nachtzichtverlichting.
Kleurlegende:
3D Panelen
Vlakke panelen
Dubbeldraad-panelen
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Het Securifor® assortiment: een product voor elke toepassing
Securifor®
• Het standaard, vlakke veiligheidspaneel
• Hoge vertragingsfactor

•
•
•
•
•
•

Maasafmetingen: 12,7 x 76,2 mm
Paneelbreedte: 2518,6 mm
Draaddiameter: Ø 4 mm
Coating: Polyester
Hoogte: tot 6 m
Stevigheid

Securifor® 2D
• Dubbele horizontale draad om de
152,4 mm
• Verhoogde vertragingsfactor (door
zwaardere verticale draaddiameter en
bijkomende horizontale draden)
• Vandalismebestendig

•
•
•
•
•
•
•

Maasafmetingen: 12,7 x 76,2 mm
Paneelbreedte: 2520,6 mm
Horizontale draden: Ø 4 mm
Supplementaire horizontale draden om de 152,4 mm
Verticale draden: Ø 6 mm
Coating: Polyester
Stevigheid

Securifor® 3D
• Combineert veiligheid met esthetiek
• Verhoogde stevigheid door de 3D plooi
• Hoge vertragingsfactor

•
•
•
•

Securifor® 4D
• De horizontale alternerende draden
verlenen bijzondere stevigheid voor hoge
veiligheidsomgevingen waar detectie en
toezicht vereist zijn.
• Vandalismebestendig

Maasafmetingen: 12,7 x 76,2 mm
Paneelbreedte: 2518,6 mm
Draaddiameter: ø 4 mm
Horizontale versterking: door 2 of 3 3D-plooien per
paneel
• Coating: Polyester
• Stevigheid

Securifor 4D-1/1 • Maasafmetingen: 12,7 x 76,2 mm

Securifor 4D-10/10

S e c u r i f o r®

• Paneelbreedte: 2747,0 mm / 2520,6 mm
• Draaddiameter: ø 4 mm
• Securifor 4D-1/1: elke horizontale draad is
alternerend van voor naar achter
Securifor 4D-10/10: elke 10 horizontale draden zijn
alternerend van voor naar achter
• Coating: Polyester
• Stevigheid:
Securifor 4D-1/1
Securifor 4D-10/10
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De Securifor ® veiligheidspanelen
2 .1

Securifor ®

S

76,2
76,2

ecurifor panelen vormen de basis van
een allround afrasteringssysteem in
alle situaties waarin veiligheid een
issue is. Hun combinatie van veiligheid,
doorzichtigheid en flexibiliteit maakt ze
bij uitstek geschikt voor een brede waaier
van toepassingen.

12,7
12,7
mm

ØØ4,0
4,0

76,2

ØØ4,0
4,0
12,7

mm

mmmm

Eigenschappen
Veiligheid tot 6 meter hoogte
• Harde staaldraad met zware diameter.
• Hoogte tot 6 meter.
• Uiterst moeilijk te beklimmen en er kan vrijwel niets door de mazen geduwd worden.
• Sterkte van de las is minimum 50% van de staalsterkte op elke las.
Maximale doorkijkbaarheid
• Dankzij het uitgekiende design van de mazen behoudt een Securifor afrastering een verrassend
goede doorkijkbaarheid. (12 x beter dan spijlenhekwerk en 5 x beter dan Nylofor 2D Super).
• Potentiële in- of uitbrekers zijn daardoor gemakkelijk op te merken en te identificeren.
• Bijzonder geschikt voor combinaties met camerabewaking en andere elektronische alarm- en
detectiesystemen.
Totaal afrasteringssysteem
• De panelen kunnen naar keuze gecombineerd worden met drie types palen en worden geleverd
met specifieke veiligheidsbevestigingen.
• Er kunnen ook poorten geleverd worden, voorzien van dezelfde veiligheidspanelen als de
afrastering.
• Ter versteviging bovenaan: U-profiel 35 x 13 x 2420 mm.
Design
• Securifor afrasteringen zijn discreet en laten zich goed integreren in de omgeving.
• Ondanks hun grote veiligheidseffect geven ze geen agressieve indruk.

Technische beschrijving
•
•
•
•

Maasafmetingen: 12,7 x 76,2 mm
Paneelbreedte: 2518,6 mm
Draaddiameter: Ø 4 mm
Coating: de panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Vervolgens wordt een adhesielaag
aangebracht voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min.100 microns).
De panelen zijn eveneens beschikbaar in Zincalu Super uitvoering (95% zink, 5% aluminium) of
verzinkt en polyester geplastificeerd voor een lange levensduur.
• Hoogte: tot 6 meter.
6
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Ø 4,0
Ø 4,0

EXTRA BEVEILIGING

Hoogte: 4004,5 mm

Securifor ® Double Skinpanelen
• Garanderen een
verhoogde veiligheid
en een maximale
vertragingsfactor.

Hoogte: 3001,2 mm
Hoogte: 2417,0 mm
Hoogte: 2010,6 mm

• Te verkrijgen in 2 uitvoeringen:
• 2 panelen Securifor die 90° t.o.v. elkaar
gelast zijn
of
• een bijkomend paneel wordt 90° gedraaid en
bevestigd op het 1ste Securifor paneel tussen
de palen. Het 2e paneel wordt mechanisch
bevestigd met een rivetsysteem.

Assortiment Securifor
Rechthoekige palen
Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen
breedte x hoogte
mm

2000

2518,6 x 2010,6

2400

2518,6 x 2417,0

3000

2518,6 x 3001,2

3650

2518,6 x 3674,3

4000

2518,6 x 4004,5

6000

2518,6 x 6011,1

Combineerbaar met:
Bekasecure ® palen

Bekafix ® Super palen

Securifor ® + B-points
• Extra beveiliging
voor een hoger
veiligheidsniveau,
dankzij een U-profiel
met B-points.
Z-opstand
• Een Z-opstand in
Securifor zorgt voor
een minder agressieve,
maar efficiënte

zie pagina 18-19

zie pagina 20-21

zie pagina 22-23
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7

2	 |

De Securifor ® veiligheidspanelen
2.2

Securifor ® 2D

76,2

S

ecurifor 2D vormt de absolute
top in veiligheidsafrasteringen.
Supplementaire horizontale draden
en zwaardere verticale draden maken deze
panelen nog destructieresistenter dan de al
uitzonderlijk robuuste standaard Securifor
panelen.

12,7
12,7

76,2

mm

ØØ4,0
4,0

6,0
ØØ6,0

ØØ4,0
4,0

12,7

mm

mm

Eigenschappen
Extreme veiligheid
• De harde staaldraad met zware diameter (4 mm) en de zeer kleine mazen (12,7 x 76,2 mm) van
de panelen wordt in de Securifor 2D nog aangevuld met een supplementaire horizontale draad
om de 152,4 mm.
• De verticale draden zijn 6 mm dik.
• Securifor 2D is daardoor nog beter bestand tegen vandalisme en in- of uitbraakpogingen: de
vertragingsfactor van standaard Securifor wordt in de Securifor 2D nog eens verdubbeld.
• De uiterst kleine maasopeningen maken Securifor 2D nagenoeg onbeklimbaar; er kan ook
vrijwel niets doorheen geduwd worden.
Uitstekende doorkijkbaarheid
• Ook met de supplementaire draden en de zwaardere diameters behoudt de Securifor 2D de
verrassende doorkijkbaarheid van de Securifor panelen.
• Onvoorwaardelijk geschikt voor gebruik met camerabewaking en andere elektronische
controlesystemen.
Esthetisch karakter
• De supplementaire draad maakt de Securifor 2D panelen niet alleen nog veiliger, maar ook
nog stijver dan de standaard Securifor. De bijzondere vlakheid van deze panelen verhoogt hun
esthetische karakter en vergemakkelijkt bovendien aanzienlijk de plaatsing.

Technische beschrijving
•
•
•
•
•
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Maasafmetingen: 12,7 x 76,2 mm
Paneelbreedte: 2520,6 mm
Horizontale draden: Ø 4 mm en supplementaire horizontale draden elke 152,4 mm
Verticale draden: Ø 6 mm
Coating: verzinkt en polyester geplastificeerd met een perfecte adhesielaag (min. 100 microns)

Ø 6,0
Ø 4,0

Ø 4,0

Hoogte: 3052,0 mm

Hoogte: 2442,4 mm
Hoogte: 1985,2 mm

Assortiment Securifor 2D
Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen
breedte x hoogte
mm

2000

2520,6 x 1985,2

2400

2520,6 x 2442,4

3000

2520,6 x 3052,0

Rechthoekige palen

Combineerbaar met:
Bekasecure ® palen

Bekafix ® Super palen

zie pagina 18-19

zie pagina 20-21

zie pagina 22-23
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De Securifor ® veiligheidspanelen
2 .3

Securifor ® 3D

76,2
76,2

D

ankzij de horizontale plooien lijken
Securifor 3D panelen minder streng,
zonder dat ze daarvoor aan veiligheid
inboeten.

12,7
12,7

76,2

mm

ØØ4,0
4,0

ØØ4,0
4,0

12,7
mm

mm

Eigenschappen
Discreet en esthetisch
• Anders dan bij de andere Securifor varianten vertoont het Securifor 3D paneel enkele
buigingen die de afrastering wat beweging lijkt mee te geven. Die oogt daardoor aanzienlijk
minder streng.
• De buiging in het paneel versterkt bovendien de vormvastheid, waardoor de Securifor 3D
afrastering er extra verzorgd uitziet.
Hoge veiligheid
• De esthetische toets doet niets af aan de veiligheid: ook Securifor 3D panelen bestaan uit
zwaar gelast gaas met uiterst kleine rechthoekige mazen (12,7 x 76,2 mm) en een stevige
draaddiameter van 4 mm.
• Deze panelen zijn nagenoeg onbeklimbaar en zeer moeilijk te beschadigen.
Verrassende doorkijkbaarheid
• Dankzij het doordacht design van het maaswerk behouden Securifor 3D panelen een
verrassende doorkijkbaarheid.
• Dit vergemakkelijkt de visuele controle van de site en maakt de afrastering geschikt voor
gebruik met bijvoorbeeld camerabewaking.
Praktisch
• De bijzondere stijfheid (gevolg van de buiging in het Securifor 3D paneel) vergemakkelijkt
aanzienlijk de plaatsing.

Technische beschrijving
•
•
•
•
•
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Maasafmetingen: 12,7 x 76,2 mm
Paneelbreedte: 2518,6 mm
Horizontale draden: Ø 4 mm
Horizontale versterking: dmv 2 of 3 buigingen per paneel
Coating: de panelen zijn vervaardigd uit verzinkte draden. Vervolgens wordt een adhesielaag
aangebracht voor een perfecte hechting met de polyester eindlaag (min.100 microns).

Ø 4,0
Ø 4,0

Hoogte: 3001,2 mm

Hoogte: 2417,0 mm
Hoogte: 2010,6 mm

Assortiment Securifor 3D
Combineerbaar met:
Rechthoekige palen met bevestigingsklemmen
Hoogte afrastering
mm

Afmetingen panelen
breedte x hoogte
mm

2000

2518,6 x 2010,6

2400

2518,6 x 2417,0

3000

2518,6 x 3001,2
zie pagina 18-19

S e c u r i f o r®

Bekafix ® Super palen

zie pagina 22-23
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De Securifor ® veiligheidspanelen
2.4

Securifor ® 4D
Securifor 4D-1/1

S

Securifor 4D-10/10
9 x 12,7 (= 114,3)

ecurifor 4D behoudt alle troeven van
Securifor, maar de stevigheid wordt
aanzienlijk verhoogd, dankzij de
alternerende, horizontale draden.

Securifor 4D-1/1

12,7

2	 |

9 x 12,7 (= 114,3)

Securifor 4D-10/10

Eigenschappen
Uniek design
• Securifor 4D is een uniek paneelconcept met alternerende, horizontale draden.
Uiterst stevig
• De nieuwe panelen hebben een grotere stevigheid dan de standaard vlakke Securifor panelen.
Securifor 4D-1/1 is tot 10 keer steviger dan het vlakke Securifor paneel.
Hoge veiligheid
• De intrusietijd van het paneel is langer omwille van de horizontale draden achteraan die een
vertragend effect hebben, daar deze pas doorgeknipt kunnen worden nadat de voorste zijn
doorgeknipt. Securifor 4D-1/1 is in dat geval nog beter dan Securifor 4D-10/10.
Esthetisch
• Esthetisch gezien is Securifor 4D ook beter omwille van de grote stevigheid. Securifor 4D-10/10
is visueel ook verschillend t.o.v. de vlakke Securifor.
• Securifor 4D kan worden gecombineerd met alle standaard paalsystemen: Bekafix Super,
Rechthoekige palen en Bekasecure palen.

Technische beschrijving
•
•
•
•
•
•
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Maasafmetingen: 12,7 x 76,2 mm
Paneelbreedte: 2747,0 mm (h 2000 & 2400 mm) en 2520,6 mm (h 3052 mm)
Draden: Ø 4 mm
Securifor 4D-1/1: elke horizontale draad is alternerend van voor naar achter
Securifor 4D-10/10: elke 10 horizontale draden zijn alternerend van voor naar achter
Coating: verzinkt en polyester geplastificeerd met een perfecte adhesielaag (min. 100 microns)

Assortiment Securifor 4D
Hoogte afrastering
mm

Rechthoekige palen

Combineerbaar met:
Bekasecure ® palen

Bekafix ® Super palen

zie pagina 18-19

zie pagina 20-21

zie pagina 22-23

Afmetingen panelen Aanbevolen paallengte
breedte x hoogte
mm
mm

2000*

2747,0 x 1985,2

2600

2400*

2747,0 x 2442,4

3100

3000*

2520,6 x 3052,0

3700

* Het volledige assortiment is op aanvraag, evenals andere hoogtes tot 6m.

S e c u r i f o r®
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Het Securifor® paneelassortiment:
Securifor ®

Securifor ® 2D

6

8

tot 6 m

tot 3 m

2518,6 mm

2520,6 mm

Horizontale draaddiameter

4 mm

4* mm

Verticale draaddiameter

4 mm

6 mm

12,7 x 76,2 mm

12,7 x 76,2 mm

vlak paneel

dubbele horizontale draad elke 152,4 mm

Pagina
Standaard paneelhoogte
Paneelbreedte

Maas

Specifieke eigenschap

Coating
Aanbevolen toepassingen

Compatibel met

• Opslagplaatsen
• Distributiecentra
• Sites voor opslag van kwetsbare of
gevaarlijke materialen
• Laboratoria
• Computercentra
• Financiële instellingen
• Militaire sites
• Gevangenissen
• Brugbeveiliging

•
•
•
•
•

Industriële sites
Opslagplaatsen
Nutsvoorzieningen: water, gas, electriciteit
Hoge risicogebieden
Gevangenissen

• Bekafix Super palen
• Securifor rechthoekige palen
• Bekasecure palen

• Bekafix Super palen
• Securifor rechthoekige palen
• Bekasecure palen

•
•
•
•

• Extreme veiligheid
• Maximale doorkijkbaarheid
• Esthetisch karakter

Kleuren
Stevigheid
Algemene eigenschappen

Veiligheid tot 6 m hoogte
Maximale doorkijkbaarheid
Totaal afrasteringssysteem
Discreet design

* en een bijkomende horizontale draad om de 152,4 mm
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overzicht kenmerken
Securifor ® 3D

Securifor ® 4D
Securifor 4D-1/1

Securifor 4D-10/10

10

12

tot 3 m

tot 6 m

2518,6 mm

2747,O mm / 2520,6 mm

4 mm

4 mm

4 mm

4 mm

12,7 x 76,2 mm

12,7 x 76,2 mm

2 of 3 buigingen per paneel

Securifor 4D-1/1: elke horizontale draad is alternerend van voor naar achter
Securifor 4D-10/10: elke 10 horizontale draden zijn alternerend van voor naar achter

•
•
•
•
•
•
•

Scholen
Recreatieparken
Ziekenhuizen
Spoorwegen
Opslagplaatsen
Commerciële sites
Industriële sites

• Bekafix Super palen
• Securifor rechthoekige palen

•
•
•
•

Industriële sites
Opslagplaatsen
Gevoelige industrieën
Recreatieparken

• Bekafix Super palen
• Securifor rechthoekige palen
• Bekasecure palen

Securifor 4D-1/1

•
•
•
•

Discreet en esthetisch
Hoge veiligheid
Uitstekende doorkijkbaarheid
Praktisch

Securifor 4D-10/10

• Uiterst stevig
• Vandalismebestendig
• Discreet

S e c u r i f o r®
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D

e installatie van de Securifor panelen
vereist specifieke palen. De rechthoekige
palen kunnen toegepast worden met
alle Securifor panelen, met inbegrip van de 3D
variant. Waar superieure beveiliging vereist is
(veiligheid, stevigheid, installatiegemak) kan
gekozen worden voor het unieke design van
de Bekasecure palen. Eveneens mogelijk om
Securifor panelen te installeren met Bekafix
Super palen.

3 | De Securifor® paalsystemen

Securifor rechthoekige palen met
specifieke bevestigingsklemmen
Bevestiging
Bevestigingsklemmen met
one-way laagbolkop schroef met
kruisgleuf M 8 x 40 + rondsels
M 8 in kunststof.

Securifor rechthoekige palen met
afdeklat (panelen naast elkaar)
Bevestiging
De palen zijn voorzien van inserts
M8, zigzag op 1 of 2 zijden vanaf de
2e insert.
De afdeklatten worden standaard
gemonteerd met neoprene strips en
bevestigd met slotbout M8 (DIN 603)
met afbreekmoer en rondsel.

Profiel:
80 x 60 mm of 120 x 60 mm (afhankelijk van de paallengte)
Plaatdikte:
2,5 mm of 3,0 mm (afhankelijk van de paallengte)
I/V:
15,03 cm³ of 31, 52 cm³ (afhankelijk van de paallengte)
16
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Securifor rechthoekige palen
met afdeklat en overlap
Bevestiging
De palen zijn voorzien van een
gatenpatroon in rechte lijn.
De afdeklatten worden standaard
gemonteerd met neoprene strips en
bevestigd met one-way laagbolkop
schroeven M8 x 40 (of M6 x 40) en
rondsel.

Compatibiliteit palen / panelen
Paaltype
Securifor ® rechthoekige palen
met specifieke
bevestigingsklemmen

met afdekplaat

Bekasecure palen

Bekafix Super palen

met afdeklat en overlap

Paneeltype

Securifor ®
Securifor ® 2D
Securifor ® 3D
Securifor ® 4D

Opmerking windzones:
Securifor panelen hebben een hoge densiteit en worden vaak gebruikt voor hoge afrasteringen. Dit betekent dat de windbelasting een erg belangrijke factor is bij
de bepaling van de afmetingen van de palen.
Alle systemen in deze tabel zijn berekend voor een windzone 1 (met maximale windsnelheid tot 136 km/h). Voor situaties met hogere windlast of met risico van
accumulatie van sneeuw of bladeren, gelieve onze technische dienst te contacteren.

Bekasecure palen zijn speciaal ontworpen voor toepassingen met maximale veiligheidsvereisten: gevangenissen, telecom, nutsvoorzieningen, sportstadiums…
Het unieke “omega” profiel van de Bekasecure palen komt tegemoet aan 3 verschillende kwaliteitseisen:
- Superieure beveiliging
- Bijzondere stevigheid
- Maximaal installatiegemak.

Bekasecure ® palen
Profiel en wanddikte (B x H x Wd)
Profiel: 140 x 135 x 4 mm
I/V: Profiel: 43,6 cm³

Bekafix ® Super palen
Profiel: 100 x 54 mm
Wanddikte: 2 mm
I/V: 14,75 cm3

Service voor de installateurs:
Een gedetailleerde montagehandleiding is beschikbaar op eenvoudige aanvraag.

S e c u r i f o r®
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Securifor ® rechthoekige
palen
60

60

D

e installatie van de Securifor
panelen vereist specifieke palen. De
rechthoekige palen kunnen toegepast
worden met alle Securifor panelen, met
inbegrip van de 3D variant.

2,5
2,5

8080

mm

Paalprofiel
• Paalsectie: 80 x 60 mm of 120 x 60 mm (afhankelijk van de paallengte)
• Wanddikte: 2,5 mm of 3,0 mm (afhankelijk van de paallengte)
• I/V: 15,03 cm³ of 31, 52 cm³ (afhankelijk van de paallengte)

Coating
In- en uitwendig verzinkt(min. 275 g/m² - beide zijden gecombineerd)
en polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren
In totaal biedt Betafence 6 standaardkleuren. Alle andere RAL kleuren: op aanvraag.

Extra beveiliging
Een schuine opstand met 3 rijen prikkeldraad kan voorzien worden voor een hogere veiligheid.

Assortiment Securifor ® rechthoekige palen
Afrasteringshoogte
mm

Paalprofiel B x H x Wd
mm

Paallengte
mm

Rechthoekige palen met specifieke bevestigingsstukken
2000
2400
3000
4000

18
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80 x 60 x 2,50
80 x 60 x 2,50
80 x 60 x 2,50
120 x 60 x 3,00

2600
3100
3700
4800

mm

1. INSTALLATIE
1.1. ALGEMEEN PRINCIPE
De afrastering wordt opgebouwd volgens het paal-paal principe. De palen worden eerst
geïnstalleerd; daarna worden de panelen frontaal op de palen gemonteerd. Ter versteviging van
de bovenrand van de Securifor panelen: te monteren: een aluminium en geplastificeerd vast te
klikken U-profiel of een verzinkt en geplastificeerd met bouten te monteren U-profiel.

A

1.2. MONTAGE OP DE PAAL
De palen zijn voorzien van inserts voor de bevestiging van de panelen aan de palen. De
tussenpalen zijn voorzien van 1 rij inserts voor de frontale bevestiging van 2 panelen in rechte lijn.
De hoekpalen hebben een rij inserts op 2 aansluitende zijden voor de installatie van 2 panelen
Securifor in een hoek (voor de hoekpalen zijn de tussenpalen op de aansluitende zijde te voorzien
van zelftappende schroeven).
Er zijn 3 installatiemogelijkheden om Securifor met rechthoekige palen te installeren:
A. Installatie met bevestigingsklemmen = standaard
•
•
•
•

Spinklem: uniek design.
Bevestigingsklemmen met one way laagbolkopschroef met kruisgleuf.
Vlugge en veilige bevestiging.
Paneeltypes: Securifor, Securifor 2D, Securifor 3D, Securifor 4D

B

B. Installatie met afdeklatten:
• Afdeklatten (inserts zigzag vanaf de 2e insert) worden standaard geïnstalleerd met neoprene
strips (worden niet gebruikt met bevestigingsklemmen).
• Vlugge installatie en afdeklatten worden vastgeschroefd aan 1 zijde van de paal.
• Veilige bevestiging: indien gewenst kunnen de bouten ook gemonteerd worden door de paal.
• Afdeklatten kunnen ook geleverd worden met een dubbele rij sleufgaten.
• Paneeltypes: Securifor, Securifor 2D, Securifor 4D.
C. Installatie met afdeklatten en overlap:
• Afdeklatten worden standaard geïnstalleerd met neoprene strips (worden niet gebruikt met
bevestigingsklemmen).
• Veilige bevestiging: de bouten worden gemonteerd en vastgeschroefd door de paal.
• Paneeltypes: alle Securifor types, behalve Securifor 3D.

C

2. OPTIES & TOEBEHOREN
1. Installatietool: met het installatiehulpstuk kunt u het paneel in een perfecte stand brengen,
horizontaal uitlijnen en de klemmen op de palen schroeven, zonder dat u het evenwel moet
vasthouden. U kunt het nog verwijderen tot u de laatste klem er bovenaan de paal hebt ingedraaid
(met 3 stukken kunt u alles eenvoudig installeren).
2. Tandenkam voor hoge veiligheidstoepassingen (om een hogere stevigheid van het paneel te
bekomen bovenaan).
3. H-stuk met betonplaat.
4. L-profiel, geschroefd onderaan.
5. B-points.
6. Opstanden.

Gedetailleerde montagehandleiding: op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar.
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Bekasecure ®

A





ls superieure beveiliging vereist is,
in combinatie met Securifor panelen
(veiligheid, stevigheid, eenvoudige
installatie) kan je best opteren voor het unieke
design van de Bekasecure palen.


5




mm

Paalprofiel
• Paalsectie en wanddikte (B x H x Wd):
-- Profiel:
140 x 135 x 4 mm

• I/V:
-- Profiel:

43,6 cm3

Coating
In- en uitwendig verzinkt (min. 275 g/m² - beide zijden gecombineerd)
en polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren
In totaal biedt Betafence 2 kleurencollecties: standaard collectie en RAL collectie.

Bekasecure design
Het unieke ‘omega’ profiel van de Bekasecure palen komt tegemoet aan drie verschillende
kwaliteitseisen:
1. Superieure beveiliging
2. Bijzondere stevigheid
3. Maximaal installatiegemak
Bekasecure is speciaal ontworpen voor toepassingen met maximale veiligheidseisen:
gevangenissen, telecom, nutsbedrijven, sportstadions…
1. Superieure beveiliging
• Nagenoeg onbeklimbaar: de extreme gladheid van de afdeklat die gebruikt wordt om de panelen
aan de palen te bevestigen en het profiel van de paal bieden geen enkel steunpunt.
• Niet te demonteren: de bevestiging van panelen en afdeklatten wordt verzekerd door roestvrije
veiligheidsslotbouten met rondsel en afbreekmoer.
• Perfecte combinatie met camerabewaking: de bekabeling voor camerabewaking en andere
elektrische systemen zit veilig weggestopt binnenin het stalen profiel van de Bekasecure paal.
• Metalen afdekkap: 2 types: type afhankelijk van type paneel.
2. Bijzondere stevigheid
• De combinatie van hoogwaardig staal met het unieke profiel zorgt voor een buitengewone
stevigheid die meer dan beantwoordt aan de norm BS 1722 part 14.
3. Maximaal installatiegemak
• Zie p. 21 (installatie van de Bekasecure palen)
20
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1. INSTALLATIE
1.1. ALGEMEEN PRINCIPE
De Securifor afrastering wordt opgebouwd volgens het paal-paal-paneel principe. De palen
worden eerst geïnstalleerd. Daarna worden de panelen frontaal bevestigd op de palen.
• De Bekasecure palen en Securifor panelen worden geïnstalleerd met een kraan voor een
correcte positionering.
• Dankzij de sleufgaten in de afdeklatten en de Bekasecure palen, is er een maximale tolerantie
(in de hoogte) voor de bevestiging van de panelen.
• Deze tolerantie is heel belangrijk tijdens de installatie.
1.2. MONTAGE OP DE PAAL
• Vlugge en veilige bevestiging.
• Bevestiging op de palen:
-- De palen zijn voorzien van 2 rijen sleufgaten van 10 x 20 mm voor de bevestiging van
de panelen en afdeklatten.
-- Specifieke afdeklat voor tussen- of eindpalen en voor hoekpalen.
• Inox slotbouten met rondsels en afbreekmoeren.
• Specifieke voetplaat.
• U-profiel ter versteviging van de bovenkant van de Securifor panelen.
1.3. MAXIMAAL INSTALLATIEGEMAK
• De panelen kunnen eenvoudig geïnstalleerd worden, daar deze perfect passen op de flenzen
van het profiel.
• De vlakke voorkant van de palen van 140 mm en de sleufgaten in afdeklatten en palen zorgen
voor een grote tolerantie bij de plaatsing. Met Bekasecure palen beschikt de plaatser over een
speling van 37 tot 45 mm.
• Korte slotbouten en afbreekmoeren vereenvoudigen de montage.
• Installatie in hoeken, op hellingen en op voetstukken zijn mogelijk.
• De palen kunnen met aangelaste voetplaat geleverd worden en zijn gemakkelijk en snel te
nivelleren op een betonnen fundering.
1.4. TROEVEN
• Het paneel is heel moeilijk verwijderbaar, doordat de uiterste verticale draad van het paneel
geblokkeerd wordt door de binnenzijde van het profiel.
• Dankzij de bolle kop van de slotbouten en de afbreekmoeren, kunnen de bouten niet verwijderd
worden met schroevendraaier of tang.
• De paaldoppen worden vastgeschroefd op de palen.
• De bouten en afdeklatten worden gemonteerd aan de aanvalszijde van de afrastering: de
laagbolkop van de bouten zijn moeilijk om te verwijderen met gereedschap (geen grip) en
kunnen niet dienen als opstaphulp (steunpunt).

2. OPTIES & TOEBEHOREN
1. Opstanden (enkele of dubbele uitvoering) kunnen bevestigd worden op de Bekasecure palen.

Assortiment Bekasecure ® palen
Afrasteringshoogte
mm

Paalprofiel B x H x Wd
mm

Paallengte
mm

Afmetingen voetplaat
mm

Bekasecure palen en afdeklat – in te betonneren
3000
3650
4000
4000
6000

140 x 135 x 4,00
4050
140 x 135 x 4,00
4800
140 x 135 x 4,00
4800
Bekasecure palen en afdeklat – met aangelaste voetplaat
140 x 135 x 4,00
4050
230 x 230 x 15
140 x 135 x 4,00
6030
300 x 300 x 20

Opmerking: zie opmerking windzones pagina17.
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Bekafix ® Super
54

U

100
100

iterst stevige, geprofileerde palen
voor hoge veiligheidstoepassingen.
Excellente prijs-kwaliteitsv er
houdiging. De palen kunnen worden
geïnstalleerd met Securifor tot 3m.

mm

Paalprofiel
• Palen uit gelaste buis in H-vorm.
• Met inkepingen links en rechts van de paal, voor het bevestigen van de Securiforpanelen
d.m.v. bevestigingsklemmen
• Paalsectie: 100 x 54 mm
• Plaatdikte: 2 mm
• I/V: 14,75 cm³
• Met centrale uitsparingen om de 15 cm voor het fixeren van de specifieke metalen
veiligheidsklemmen met bouten.

Coating
In- en uitwendig verzinkt (min. 275 g/m² - beide zijden gecombineerd)
en polyester geplastificeerd (min. 60 microns).

Kleuren
In totaal biedt Betafence 2 kleurcollecties: standaard collectie en RAL collectie.

Bekafix Super design
Hoge veiligheid
• Positie van de bevestigingsklemmen: binnenzijde van het terrein behalve voor Securifor 3D.
Hoge stevigheid
• Hoge stevigheid is gegarandeerd voor afsluitingen tot 3m hoogte
Eenvoudige installatie
• Paal-paneel-paal installatie laat een vlugge en veilige installatie toe.

Assortiment Bekafix ® Super palen
Afrasteringshoogte
mm

Paalprofiel B x H x Wd
mm

2000
2400
3000

100 x 54 x 2
100 x 54 x 2
100 x 54 x 2

Paallengte
mm

Aantal bevestigingen
per tussenpaal

Bekafix ® Super palen
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2600
3200
3800

2x4
2x4
2x5

Binnenzijde
perimeter

Buitenzijde
perimeter

1. INSTALLATIE
1.1. ALGEMEEN PRINCIPE
Het algemeen installatieprincipe is het paal-paneel-paal systeem:
• Begin de installatie door de palen aan beide zijden van het eerste paneel te monteren.
• Bevestig de spinvormige klemmen aan het eerste paneel.
• Bevestig tijdelijk de 2 spinvormige klemmen aan de tweede paal (boven en onderaan) om het
paneel in positie te houden.
• Plaats de eerste 2 palen in de funderingsgaten en vul die met licht vochtig beton. Het beton
wordt stevig aangedrukt waardoor het paneel rechtop kan staan zonder ondersteuning.
• Bevestig een tweede paneel aan de tweede paal met spinvormige klemmen in de correcte
posities. Nu mag men de tijdelijke spinvormige klemmen verwijderen.
• Herhaal bovenstaande stappen voor de volledige afrastering.

Securifor ®
Binnenzijde
perimeter

Buitenzijde
perimeter

1.2. MONTAGE OP DE PAAL
• Uniek design van de spinklemmen. Verschillende bevestigingsklemmen zijn beschikbaar,
afhankelijk van het type Securifor paneel (vlak, 2D, 4D of 3D).
• U-profiel ter versteviging van de bovenste zijde van de Securifor panelen. Deze U-profielen
worden bevestigd met 3 sets bouten M6 x 25. Voor de installatie van vlakke Securifor, ongeacht
de installatiewijze, is een U-profiel bovenaan noodzakelijk.
• Voor extra veiligheid kan onderaan een klem bevestigd worden (zie onderaan 2. Opties en
toebehoren).
• Vlugge en veilige bevestiging in combinatie met volgende panelen: Securifor, Securifor 2D,
Securifor 3D, Securifor 4D.

Securifor ® 2D
Securifor ® 4D

Binnenzijde
perimeter

Buitenzijde
perimeter

Securifor ® 3D

2. OPTIES & TOEBEHOREN
1. H-stuk met betonplaat (toepasbaar voor elk paalsysteem).
2. L-profiel: onderaan vastgeschroefd (toepasbaar voor elk paalsysteem).
3. Drie horizontale draden van het Securifor paneel onderaan inbetonneren voor extra beveiliging
(toepasbaar voor elk paalsysteem).
4. Voetstukken: beschikbaar voor montage op harde ondergrond.
5. Opstanden: te bevestigen op de paal voor extra veiligheid. Enkele of dubbele opstand te combineren
met prikkeldraad of Concertina.

1

4

2

5

3

Gedetailleerde montagehandleiding op aanvraag verkrijgbaar.
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4 | Referenties
Spoorwegen

Parkings

Publieke ruimtes

Brugbeveiliging
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Gevangenissen

Psychiatrisch centrum

Tennisvelden

Recreatiedomeinen

S e c u r i f o r®
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e combinatie van een Securifor afrastering
met toegangscontrole uit het Betafence
assortiment garandeert een veilig én
esthetisch geheel.

5 | Toegangscontrole
Uitgebreid assortiment
• De Securifor afrasteringen kunnen naadloos gecombineerd worden met de andere poorten, en
draaitrommels uit het Betafence assortiment die met het oog op veiligheid ontworpen zijn.
• Veiligheid is bijvoorbeeld een prioriteit bij de industriële schuifpoorten Robusta; al dan niet
Bekamatic ® geautomatiseerd. Ook draaitrommels kunnen in de afrastering geïntegreerd worden om zo
een veilig geheel te vormen.

Geïntegreerde poort
• De schuifpoorten uit het Betafence Robusta assortiment kunnen helemaal op een Securifor afrastering
afgestemd worden door ze uit te rusten met dezelfde Securifor vulling in plaats van met spijlen.
• Ze behouden daarbij natuurlijk de troeven van een Robusta schuifpoort: stevigheid, bedrijfszekerheid,
superieure coating, bijbehorende portieken en poortgeleiding.
• De schuifpoorten Robusta bestaan zowel op rail als vrijdragend, deze laatste kunnen voorzien worden
van de hoogkwalitatieve Bekamatic ® motorisatie.
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W

ie in zee gaat met Betafence staat er nooit
alleen voor. Ons projectteam staat voor
grote projecten altijd voor u klaar en stelt
jarenlange knowhow ter beschikking om samen met
u tot de optimale oplossing te komen.

6 | De Betafence projectaanpak
		 Een totaaloplossing voor elk project
Het project definiëren

Dienst na verkoop

Betafence helpt u graag in een vroeg stadium van uw
project. Een zorgvuldige analyse van de specifieke
behoeften van de klant maakt het mogelijk alle risico’s
correct in te schatten en te anticiperen op mogelijke
problemen. Een grondig overleg met de klant vormt
de beste garantie voor een correct resultaat.

Vandalisme, ongevallen, verkeerd gebruik… Een
snelle interventie door onze specialisten of onze
toegewijde partners garandeert u de herstelling van
de schade binnen een zo kort mogelijke termijn

Maatwerk

Projecten die door de Betafence partners geïnstalleerd
worden, kunnen op aanvraag van een tienjarige
garantie genieten. Vraag naar de specifieke
garantievoorwaarden.

In overleg met de eindgebruiker en/of de architect
tekenen wij het project op maat uit. Gedetailleerde
tekeningen laten zien hoe een systeem stap voor
stap samengesteld en opgebouwd wordt. Voor alle
specifieke toepassingen ontwikkelen we een oplossing
op maat. Ook toegangscontrole en detectiesystemen
kunnen geïntegreerd worden.

Garantie

GUARANTEE

Professionele installatie
Net als u vinden wij het belangrijk dat onze systemen
perfect geïnstalleerd worden. Een professionele
installatie houdt in dat u de keuze heeft uit een
netwerk van professionele gespecialiseerde plaatsers
die zelf over gedetailleerde installatiehandleidingen
kunnen beschikken en de nodige ervaring hebben.
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Betafence NV
Sales Benelux
Blokkestraat 34b
B-8550 ZWEVEGEM
Tel. +32 56 73 46 14 (BE)
Fax +32 56 73 45 45 (BE)
Tel. 0800 - 022 03 59 (NL)
Fax 0800 - 022 77 45 (NL)
info.benelux@betafence.com
www.betafence.be / www.betafence.nl

Betafence is wereldwijd marktleider in fysieke afrasteringssystemen,
toegangsscontrole en detectiesystemen.
Alle Betafence bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van
Betafence Holding.
Wijzigingen in het assortiment en de producten voorbehouden.
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