Rambestendige
afrastering

Rambestendige systemen

Productdetail

TROEVEN

Uniek en gecertificeerd beveiligingssysteem dat bestand is tegen de
impact van voertuigen op kritieke plaatsen, aan grensposten en in
risicobedrijven.

Gecertificeerde technologie
Het systeem is volledig gecertificeerd overeenkomstig de ratingsystemen van de American
Society for Testing and Materials (ASTM), die wereldwijd worden toegepast. Het systeem
wordt volledig op uw maat geïntegreerd.
Kostenbesparend
De afrastering stopt iedere aanval en biedt een maximale beveiliging tegen rijdende voertuigen,
maar is tegelijk eenvoudig te installeren en biedt een kostenbesparende oplossing voor de
beveiliging van mogelijke doelwitten.
Stopkracht
Het systeem stopt voertuigen tot 6800 kg die tegen 80 km/u binnen 1 m van de afrasteringslijn rijden.
Geen enkel ander systeem kan de stopkracht van ons ramsysteem evenaren.

Snelle vervanging
Dankzij het eenvoudige ontwerp kunnen delen van de afrastering na een eventuele aanval voordelig en
vooral snel vervangen worden, zodat de beveiliging van het terrein gehandhaafd blijft.

Zonne LEDS
Zonne leds gemonteerd op eindpalen, crash lijnpalen maken de afrastering ‘s nachts zichtbaar.

Toepassingen

Beveiligingsniveau

LAAG
LOW

HIGH
HOOG

Functionaliteiten

Impactbestendige poorten
De uiterst performante rambestendige afrastering wordt vervolledigd
met een impactbestendige beproefde en gecertificeerde schuifpoort
die dezelfde robuuste antiterreurbescherming garandeert aan de
toegangspunten van de perimeter.

Eenvoudig ontwerp met 3 kabels

A. Eindpaal
B. Lijnpaal
C. 3 kabels
D. Tussenpaal lijn of omheining*

Beproefde en gecertificeerde anti-ram beveiliging
Met het oog op een optimale anti-ram beveiliging wordt bij ieder
type rambestendige afrastering een authentiek crashtestcertificaat
meegeleverd waarop duidelijk de impactvoorwaarden en penetratiegraad
van het toepasselijke ratingsysteem (ASTM) vermeld staan.

* indien ingepast in het omheiningssysteem

Bedekkingsprocédé
Verzinkt of gecoat voor een langdurige bescherming.

Betafence
anti-ram type

Opstelling
Het rambestendige afrasteringssysteem met 3 kabels kan perfect in alle
soorten omheiningssystemen worden ingepast en combineert een strakke
look met een ongeëvenaarde, krachtige en bovendien sabotagebestendige
anti-ram beveiliging.
buitenzijde

Ingepast in de omheining

Nominale
impactsnelheid

Penetratiegraad

American Society for Testing and Materials (ASTM)

M50 P1/P2/P3/P4

M40 P1/P2/P3/P4

M30 P1/P2/P3/P4

binnenzijde

Gewicht
testvoertuig

6800 Kg

6800 Kg

6800 Kg

80 Km/u

P1 <= 1m
P2 <= 7m
P3 <= 30m
P4 > 30m

65 Km/u

P1 <= 1m
P2 <= 7m
P3 <= 30m
P4 > 30m

50 Km/u

P1 <= 1m
P2 <= 7m
P3 <= 30m
P4 > 30m

Zonne-leds
Optionele led-lampen op zonne-energie
zijn waterbestendig, robuust en hebben
een autonomie tot 12 uur.
Verkrijgbare kleuren zijn: rood, groen,
blauw, oranje, amber en wit.

MP50 P1
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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.
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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.

