Doordacht kabelbeschermingssysteem

SmartFence®

Efficiënte en kosteneffectieve oplossing voor het onderbrengen van
kabels voor beveiligingssystemen.

Productdetail

TROEVEN
SmartFence is ontworpen als behuizing voor stroom-, data- en detectiekabels. Het aan de
omheining gemonteerde systeem is een kostenbesparende oplossing die civiele werken
vermindert en installatie, renovatie en integratie vereenvoudigt. Duurzaam staal en aluminium
beschermen kabels tegen sabotage en weersinvloeden.
Onderzoeken tonen aan dat de detectie even accuraat blijft en dat het aantal valse alarmen
minimaal blijven.
Minder nood aan civiele werken.
Kostenbesparende aanleg van geïntegreerde detectie-, voedings- en datakabels.
Eén enkele geleider voor stroom, data en detectie.
Stroomkabel in een aparte kamer.
Snel en eenvoudig te installeren en aan te passen.
Voortdurende stabiele kabelbescherming.
10 jaar garantie.
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Uniek ontwerp

Compatibiliteit

Het aanleggen en trekken van ondergrondse wachtbuizen en bekabeling
is dankzij SmartFence niet langer nodig. Alle kabels die nodig zijn binnen
een geïntegreerd beveiligingssysteem kunnen aan de afrastering worden
bevestigd.

Afrasteringspanelen

Palen

• Securifor ®
• Nylofor®

• Bekafix®
• Bekafix® Ultra
• Bekasecure®
• O Lox®
• Nylofor® Vierkant
• Nylofor® Rechthoekig
• Securifor® Rechthoekig

Een afneembaar deksel maakt het aanbrengen, toevoegen en vervangen van
kabels gemakkelijk. Dit reduceert de kosten voor installatie en onderhoud
aanzienlijk.
1

SmartFence deksel
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Detectiekabel
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Datakabel
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Voedingskabel in een afzonderlijke kamer

Eenvoud en flexibiliteit
SmartFence is ontworpen om zich aan alle terreinomstandigheden aan te
passen. De SmartFence kan gemakkelijk worden geplaatst op een helling,
past zich aan elk type hoek aan en kan overal op de omheining worden
geïnstalleerd (boven, midden of onder). Het is gemakkelijk te monteren en aan
het paneel te bevestigen zonder dat daarvoor speciaal gereedschap nodig is.
Twee montagebeugelafmetingen zijn beschikbaar voor verschillende palen.
Coating en kleuren
SmartFence is polyester gecoat in zwart RAL 9005.
Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar, minimale bestelhoeveelheden
zijn van toepassing.
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10 jaar garantie
SmartFence wordt gewaarborgd door de 10 jaar garantie
van Betafence. Bezoek onze website voor de volledige voorwaarden.
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Detectiesystemen

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.

