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Jakość Betafence
Firma Betafence nieustannie dąży do
zapewnienia optymalnej jakości swoich
produktów, mając na względzie potrzeby
indywidualnych użytkowników. Jakość ma
najwyższe znaczenie: jest to podstawowe
zagadnienie w fazie projektowania ogrodzeń
i pozostaje wspólnym mianownikiem dla
wszystkich etapów produkcji. Certyﬁkat
ISO 9001 gwarantuje takie właśnie podejście
do kwestii jakości.

Technologia Betafence
Betafence to lider na rynkach europejskich,
który wyznacza trendy techniczne w rozwoju
i zastosowaniu technologii antykorozyjnych.

Bezpieczeństwo Betafence
Betafence gwarantuje, że wszystkie produkty
są projektowane i produkowane zgodnie
z najnowszymi europejskimi normami
bezpieczeństwa. Firma gwarantuje, że
stosowanie jej produktów przyniesie
bezpieczeństwo każdemu użytkownikowi
w każdych warunkach.
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Securifor®: ogrodzenia
zabezpieczające
Produkty z serii Securifor należące do
szerokiej gamy systemów ﬁrmy Betafence
są przeznaczone dla klientów, którzy
poczucie bezpieczeństwa cenią sobie
najwyżej. Dzięki małym rozmiarom oczek
siatki i dużym średnicom drutów praktycznie
niemożliwe jest sforsowanie tego ogrodzenia
ani wykonanie w nim otworu, a przy tym
pozostaje ono zdumiewająco przejrzyste.
Niezależnie od tego, czy ogrodzenie ma
chronić przed dostępem z zewnątrz, czy też
przed opuszczeniem ogrodzonego terenu – na
systemie Securifor zawsze można polegać.
Z tego względu Securifor jest idealnym
rozwiązaniem dla obiektów użyteczności
publicznej (zakładów wodociągowych,
gazowych, elektrycznych), dla obiektów
wojskowych, obiektów ﬁrm farmaceutycznych
i petrochemicznych, portów, kolei oraz lotnisk,
hurtowni i centrów dystrybucji, a także dla
szkół, zakładów poprawczych, ośrodków
leczenia psychiatrycznego, sądów i więzień.
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S

trategia zabezpieczeń w organizacjach
branży ochrony często koncentruje
się na systemach alarmowych i
wideomonitoringu. Jednak takie systemy
zabezpieczeń aktywują się dopiero po
wtargnięciu intruza na chroniony teren. Z tego
względu najlepiej jest stosować te systemy
łącznie z systemami prewencyjnymi, które
powstrzymują niechcianych gości. Ogrodzenia
zabezpieczające Securifor spełniają w tym
zakresie cztery różne funkcje.

1 | Ogrodzenia zabezpieczające
Cztery funkcje ogrodzenia zabezpieczającego
Wyznaczenie granic
Ogrodzenie wyznacza granicę i stanowi dla potencjalnych niepożądanych gości wyraźny komunikat, że granicy
tej nie należy przekraczać.

Odstraszanie
Ogrodzenie zapobiega zarówno przypadkowemu jak i celowemu wejściu na chroniony obszar; stanowi
oczywistą barierę. Ogrodzenie wygląda solidnie, przez co skutecznie odwodzi od zamiarów nawet najbardziej
upartych intruzów.

Opóźnianie
Ogrodzenie zabezpieczające powstrzymuje potencjalnych intruzów lub uciekinierów dłużej niż tradycyjne
ogrodzenie. Testy przeprowadzone przez specjalistyczne komórki policji wykazały, że opóźnienie wywoływane
przez ogrodzenie o podwyższonym stopniu zabezpieczenia czterdziestokrotnie przewyższa opóźnienie
odpowiadające innym systemom ogrodzeń.
Dla przykładu proszę porównać poniższe czasy forsowania ogrodzenia:
• siatka ogrodzeniowa:
15 sekund
• siatka zgrzewana
3 minuty
• Securifor
11 minut
• Securifor 2D
18 minut

Wykrywanie
Dobre ogrodzenie zabezpieczające współpracuje z systemami nadzoru. Dzięki wyszukanej kombinacji drutów
pionowych i poziomych siatka ogrodzenia Securifor charakteryzuje się wysoką przejrzystością. Ma to szczególne
znaczenie wówczas, gdy ogrodzenie jest wykorzystywane w połączeniu z systemem wideomonitoringu
i oświetlenia nocnego.
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Gama produktów Securifor®: produkt o uniwersalnym zastosowaniu

Ogólne właściwości
produktów Securifor:
Securifor

Informacje szczegółowe:
Securifor 2D

Securifor 2D Varimesh

Securifor 3D

Podwyższony stopień zabezpieczenia
dzięki niewielkim oczkom siatki
i dużym średnicom drutów.

Bardzo wysoki stopień zabezpieczenia dzięki
grubszym drutom pionowym i dodatkowym
drutom poziomym rozmieszczonym
w odstępach 15 cm.

Porównywalne z Securifor 2D
— charakteryzują się zmienną wielkością
oczek i większym odstępem między drutami
poziomymi.

Wysoki współczynnik opóźnienia

Współczynnik opóźnienia jest znacznie
zwiększony dzięki odpowiedniej średnicy
drutów pionowych i dodatkowych drutów
poziomych: ogrodzenie jest odporne na akty
wandalizmu

Bardzo wysoki współczynnik opóźnienia
w dolnej części grodzenia.

Dyskrecja i estetyka

Większa sztywność dzięki
podwójnym drutom poziomym

Większa sztywność dzięki
podwójnym drutom poziomym

Trójwymiarowe proﬁlowanie gwarantuje
bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd.

Do wszystkich zastosowań, w których
najważniejsze jest bezpieczeństwo.

Przede wszystkim dla sektorów, w których
obowiązują szczególnie surowe wymagania
w stosunku do systemów zabezpieczających
(produkcja substancji niebezpiecznych,
więzienia, hurtownie danych,...)

Magazyny, centra dystrybucji, systemy
zabezpieczeń mostów, szkoły, obiekty
sportowe,...

Przeznaczone do wszystkich obiektów,
w których systemy zabezpieczające powinny
być dyskretne i estetyczne (szkoły, domy poprawcze, ośrodki leczenia psychiatrycznego,
ośrodki wypoczynkowe,...)

Wysoka trwałość dzięki
powłoce o najwyższej jakości.
Maksymalna przejrzystość

Securifor ®

5

2 | Panele zabezpieczające
Securifor®:
Securifor ®

P

anele Securifor stanowią podstawowy
element uniwersalnego systemu
ogrodzeń
przeznaczonego
dla
wszystkich obiektów, gdzie bezpieczeństwo
jest kwestią nadrzędną. Niezawodność,
przejrzystość i elastyczność sprawiają, że
panele doskonale sprawdzają się wokół
różnego rodzaju obiektów.

Opis techniczny paneli Securifor®
Wymiary oczka siatki: 12,7 x 76,2 mm
Średnica drutu: Ø 4 mm
Powłoka: Zincalu Super lub ocynkowanie i powłoka poliestrowa
standardowo - zielona powłoka RAL 6005
inne kolory i wykończenie Zincalu Super na życzenie

Tabela produktów Securifor®
Wysokość ogrodzenia
(mm)

Wymiary panelu
Szerokość x Wysokość
(mm)

Proﬁl słupa
D x W x S (mm)

Wysokość słupa (mm)

ze słupami o przekroju prostokątnym i akcesoriami montażowymi
2000

2518,6 x 2010,6

80 x 60 x 2,50

2600

2400

2518,6 x 2417,0

80 x 60 x 2,50

3100

3000

2518,6 x 3001,2

80 x 60 x 2,50

3700

4000

2518,6 x 4004,5

120 x 60 x 3

4800

ze słupami Bekasecure z listwą - do zabetonowania
3650
4000

2518,6 x 3674,3

140 x 115 x 3,00

4450

2518,6 x 4004,5

140 x 115 x 3,00

4800

ze słupami Bekasecure z listwą - na płycie montażowej
4000

2518,6 x 4004,5

140 x 115 x 3,00

4065

4700

2518,6 x 4690,3

140 x 150 x 5,00

4730

5300

2518,6 x 5325,3

140 x 150 x 5,00

5390

6000

2518,6 x 6011,1

140 x 150 x 5,00

6050

Uwaga: patrz uwaga dotycząca stref o silnym działaniu wiatrów, str. 14
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Zabezpieczenie o wysokości do
6 metrów
• Panele Securifor są produkowane z drutów
stalowych o średnicy (4 mm) spawanych w siatkę
o bardzo małych oczkach (12,7 x 76,2 mm).
Dostępne są panele o wysokości do 6 metrów.
• Panele stanowią przeszkodę niezwykle trudną we
wspinaczce, ponadto przez oczka siatki nie da się
przecisnąć praktycznie żadnego przedmiotu.
• Siatka panelu stawia niezwykle silny opór przy
próbach przecięcia lub zniszczenia. Testy
przeprowadzone przez specjalistyczne komórki
policji wykazały, że opóźnienie wywoływane przez
panele Securifor (podczas ucieczki więźniów/
przenikania intruzów) jest czterdziestokrotnie dłuższe
niż w przypadku siatki ogrodzeniowej i cztery razy
dłuższe niż w przypadku siatki zgrzewanej.

Kompletny system ogrodzeń

Zastosowania

• Securifor to kompletny system. W zależności od
decyzji klienta panele można połączyć z dwoma
typami słupów i mogą one zostać wyposażone
w określone akcesoria montażowe.
• Istnieje również możliwość zamówienia bram
wyposażonych w te same panele zabezpieczające,
co ogrodzenie.
• Wymagany poziom zabezpieczeń określa
rzeczywistą konstrukcję ogrodzenia: przekrój
słupów, szerokość i wysokość paneli, furtki lub
bramy dwuskrzydłowe, systemy zabezpieczeń...

Ogrodzenia wykonane z paneli Securifor są
przeznaczone do wszystkich zastosowań,
w których bezpieczeństwo jest jednym z
priorytetów, stanowią idealną alternatywę
wszelkiego rodzaju murów i ogrodzeń betonowych:
• porty, lotniska i linie kolejowe
• obiekty użyteczności publicznej: zakłady
wodociągowe, gazowe i elektryczne
• ﬁrmy chemiczne, farmaceutyczne i innych branż
produkcyjnych
• magazyny materiałów delikatnych lub substancji
niebezpiecznych
• stadiony sportowe i ośrodki wypoczynkowe
• parkingi
• rezydencje należące do wymagających
właścicieli

Wygląd
• Ogrodzenia Securifor są dyskretne i niezwykle
łatwo wkomponowują się w otoczenie.
• Pomimo wysokiego stopnia zabezpieczenia
ogrodzenia nie mają agresywnego charakteru.

Maksymalna przejrzystość
• Dzięki wyszukanej konstrukcji siatki ogrodzenie
Securifor zachowuje zaskakująco wysoką
przejrzystość: do 12 razy wyższą niż w przypadku
balustrad i 5 razy wyższą niż w przypadku
ogrodzenia Nylofor 2D Super.
• Dzięki temu łatwiej jest zauważyć i zidentyﬁkować
potencjalnych intruzów/uciekinierów.
• Oznacza to, że ten system idealnie nadaje się
do współpracy z systemami dozoru wideo oraz
innymi elektronicznymi systemami alarmowymi
i detekcyjnymi.

Trwałość
• Dzięki wyjątkowej powłoce panele Securifor
pozostają odporne na działanie warunków
pogodowych przez cały rok.

Securifor ®
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2 | Panele zabezpieczające
Securifor®:
Securifor ® 2D

S

ecurifor 2D to najlepsze możliwe
rozwiązanie w zakresie ogrodzeń
zabezpieczających. Dodatkowe druty
poziome i grubsze druty pionowe sprawiają,
że te panele są jeszcze bardziej odporne
na zniszczenia niż standardowe, wyjątkowo
odporne panele Securifor.

Opis techniczny paneli Securifor® 2D
Wymiary oczka siatki: 12,7 x 76,2 mm
Druty poziome: ø 4 mm i dodatkowy drut co 152,4 mm
Druty pionowe: ø 6 mm
Powłoka: ocynkowanie i powłoka poliestrowa
standardowo - zielona powłoka RAL 6005
inne kolory na życzenie

Tabela produktów Securifor® 2D
Panele

Słupy o przekroju prostokątnym

Wysokość ogrodzenia
(mm)

Wymiary panelu
Szerokość x Wysokość
(mm)

Proﬁl słupa
D x W x S (mm)

Wysokość słupa
(mm)

2000

2520,6 x 1985,2

80 x 60 x 2,50

2600

2400

2520,6 x 2442,4

80 x 60 x 2,50

3100

3000*

2520,6 x 3052,0

80 x 60 x 2,50

3700

* możliwość łączenia ze słupami Bekasecure

Uwaga: patrz uwaga dotycząca stref o silnym działaniu wiatrów, str. 14
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Maksymalne bezpieczeństwo

Łatwy montaż

• W systemie Securifor 2D zastosowano druty
stalowe o średnicy 4 mm oraz bardzo małe oczka
siatki (12,7 x 76,2 mm), a ponadto wzmocnienia
w postaci dodatkowych drutów poziomych
rozmieszczonych co 152,4 mm.
• Druty poziome mają grubość 6 mm.
• Dzięki temu panele Securifor 2D są jeszcze
bardziej odporne na akty wandalizmu i skuteczniej
przeciwdziałają próbom włamań/ucieczek.
Opóźnienie powodowane przez standardowe
panele Securifor (40-krotnie większe opóźnienie
niż w przypadku siatki ogrodzeniowej!) w systemie
Securifor 2D zostało podwojone.
• Bardzo małe oczka siatki praktycznie
uniemożliwiają wspinanie się po panelu Securifor
2D; przez siatkę nie można przecisnąć praktycznie
żadnego przedmiotu.

• Dodatkowe druty sprawiają, że panele Securifor
2D są nie tylko znacznie bezpieczniejsze niż
standardowe panele Securifor, ale również dużo
sztywniejsze. Nadzwyczajna płaskość paneli
zwiększa ich estetykę i znacząco ułatwia montaż.

Trwałość
• Dzięki wyjątkowej powłoce panele Securifor
pozostają odporne na działanie warunków
pogodowych przez cały rok.

Spełnienie najsurowszych
wymagań
Panele Securifor 2D zostały zaprojektowane
z myślą o takich zastosowaniach, w których próby
włamań/ucieczek są rzeczywistym zagrożeniem,
i gdzie sytuacja nie pozwala na żadne kompromisy:
• produkcja substancji niebezpiecznych
• więzienia
• hurtownie danych
• obiekty użyteczności publicznej: zakłady
wodociągowe, gazowe i elektryczne
• ...

Wyjątkowa przejrzystość
• Pomimo dodatkowych drutów i większych średnic
drutów panele systemu Securifor 2D zachowały
wyjątkową przejrzystość paneli Securifor.
• Dzięki temu te panele są wyjątkowo dobrze
przystosowane do współpracy z systemami dozoru
wideo oraz innymi elektronicznymi systemami
detekcji.

Securifor ®
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2 | Panele zabezpieczające
Securifor®:
Securifor ® 2D Varimesh

W

systemie Securifor 2D Varimesh
sztywność
i
opór
przed
sforsowaniem są zrównoważone
z wysokością. Bezpieczeństwo zapewnione
jest tam, gdzie jest ono potrzebne.

Opis techniczny paneli Securifor® 2D Varimesh
Zmienne wymiary oczek siatki panelu dolnego:
12,7 x 76,2 mm na wysokości od 0 do 1223,2 mm
25,4 x 76,2 mm na wysokości od 1223,2 do 2137,6 mm
50,8 x 76,2 mm na wysokości od 2137,6 do 3001,2 mm
12,7 x 76,2 mm na wysokości od 3001,2 do 3052 mm (górna część)
Wymiary oczek siatki panelu górnego:
50,8 x 76,2 mm z czterema rzędami siatki o wymiarach oczek 12,7 x 76,2 mm u góry i u dołu
Druty poziome: ø 4 mm i dodatkowy drut co 152,4 mm
Druty pionowe: ø 6 mm
Powłoka: ocynkowanie i powłoka poliestrowa
standardowo - zielona powłoka RAL 6005
inne kolory na życzenie

Tabela produktów Securifor® 2D Varimesh
Wysokość
ogrodzenia (mm)

Wymiary paneli
podstawowych
Szerokość x
Wysokość (mm)

Wymiary paneli
górnych
Szerokość x
Wysokość (mm)

Proﬁl słupa
D x W x S (mm)

Wysokość słupa
(mm)

ze słupami o przekroju prostokątnym i akcesoriami montazowymi
3000

2520,6 x 3052,0

4000

2520,6 x 3052,0

6000

2520,6 x 3052,0

80 x 60 x 2,5

3700*

2520,6 x 918,4

120 x 60 x 3,0

4800*

2520,6 x 2747,2

120 x 60 x 3,0

7000*

ze słupami Bekasecure z listwą - do zabetonowania
3000

2520,6 x 3052,0

4000

2520,6 x 3052,0

2520,6 x 918,4

140 x 115 x 3,0

3800*

140 x 115 x 3,0

4800*

ze słupami Bekasecure z listwą - na płycie montażowej
4000

2520,6 x 3052,0

2520,6 x 918,4

140 x 115 x 3,0

4065

6000

2520,6 x 3052,0

2520,6 x 2747,2

140 x 150 x 5,0

6050

* płyta montażowa do zabetonowania

Uwaga: patrz uwaga dotycząca stref o silnym działaniu wiatrów, str. 14
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Zrównoważone bezpieczeństwo

Wyjątkowa przejrzystość

Wiele możliwości zastosowania

• W panelach Securifor 2D Varimesh rozmiary oczek
siatki zwiększają się wraz z wysokością panelu:
na dole znajduje się wzmocniona siatka o bardzo
małych oczkach, typowa dla paneli Securifor
2D; wraz ze wzrostem wysokości zmniejsza się
częstotliwość występowania drutów poziomych.
• Panele o zmiennych wymiarach oczek siatki mogą
być używane osobno lub w połączeniu z panelami
górnymi o większych wymiarach oczek.
• Te panele charakteryzują się wyjątkową
odpornością na akty wandalizmu w dolnych
częściach. W częściach położonych wyżej
druty o grubości 4 i 6 mm oraz wymiary oczek
— odpowiednio niewielkie nawet w tej części
— gwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa.
• Panele zapewniają bezpieczeństwo po przystępnej
cenie — są idealne na przykład do grodzenia boisk
i znacznie utrudniają przechodzenie niepożądanym
gościom.

• Nawet części paneli Securifor 2D Varimesh
charakteryzujące się najwyższą gęstością siatki
pozostają wyjątkowo przejrzyste, jak wszystkie
panele Securifor.
• Na wysokości powyżej 1,2 m duże oczka siatki
zapewniają większą widoczność na krótkie
odległości (idealne dla obiektów sportowych).

Ogrodzenia Securifor 2D Varimesh to rozwiązanie
idealne w sytuacjach, gdzie ważna jest
zarówno solidność jak i wysokość ogrodzenia,
a jednocześnie budżet przeznaczony na
ogrodzenie jest ograniczony. Ogrodzenie może
być z powodzeniem stosowane w:
• centrach dystrybucji
• szkołach (wokół placów zabaw!)
• systemach zabezpieczeń mostów
• magazynach
• boiskach i stadionach sportowych
• obiektach sportowych
• ...

Elastyczne rozwiązanie
• Panele Securifor 2D Varimesh można łączyć
z panelami górnymi, które łącznie tworzą
ogrodzenie o maksymalnej wysokości 5,8 metra.
• Istnieje możliwość wyboru jednego spośród dwóch
typów słupów do mocowania paneli Securifor 2D
Varimesh: słupy Securifor o przekroju prostokątnym
lub słupy Bekasecure o podwyższonym stopniu
zabezpieczenia.

Wygląd
• Zmienne rozmiary oczek siatki sprawiają, że
ogrodzenia Securifor 2D Varimesh sprawiają
wrażenie konstrukcji niezwykle lekkich, nie tracąc
przy tym swoich właściwości zabezpieczających.

Trwałość
• Dzięki wyjątkowej powłoce panele Securifor
pozostają odporne na działanie warunków
pogodowych przez cały rok.

Securifor ®
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2 | Panele zabezpieczające
Securifor®:
Securifor ® 3D

D

zięki poziomym proﬁlowaniom panele
Securifor 3D nie mają przemysłowego
i agresywnego charakteru choć
w rzeczywistości są równie bezpieczne.

Opis techniczny paneli Securifor® 3D
Wymiary oczka siatki: 12,7 x 76,2 mm
Średnica drutu: 4 mm
Poziome proﬁlowanie: 2 lub 3 proﬁlowania na panel
Powłoka: ocynkowanie i powłoka poliestrowa
standardowo - zielona powłoka RAL 6005
inne kolory na życzenie

Tabela produktów Securifor® 3D
Panele

Słupy o przekroju prostokątnym

Wysokość
ogrodzenia (mm)

Wymiary
paneli
S x W (mm)

Liczba
proﬁlowań
na panel

Proﬁl słupa
D x W x S (mm)

Wysokość słupa
(mm)

2000

2518,6 x 2010,6

2

80 x 60 x 2,5

2600

2400

2518,6 x 2417,0

3

80 x 60 x 2,5

3100

3000

2518,6 x 3001,2

3

80 x 60 x 2,5

3700

Uwaga: patrz uwaga dotycząca stref o silnym działaniu wiatrów, str. 14
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Dyskrecja i estetyka

Wyjątkowa przejrzystość

Zastosowania

• W odróżnieniu od pozostałych wariantów systemu
Securifor, w panelach Securifor 3D zastosowano
poziome proﬁlowania, które sprawiają wrażenie
ruchu. Dzięki temu ogrodzenie wygląda mniej
agresywnie.
• Ponadto wzmocnienia zapewniają większą
stabilność wymiarową, co pozwala zachować
atrakcyjny wygląd systemu Securifor 3D.

• Dzięki dokładnie przemyślanej konstrukcji siatki
panele Securifor 3D zachowują wyjątkową
przejrzystość.
• Taka przejrzystość ułatwia używanie systemów
nadzoru wzrokowego i wideo.

Ogrodzenia Securifor 3D są przeznaczone
do zastosowań, w których bezpieczeństwo
ma kluczowe znaczenie, ale konieczne jest
zastosowanie rozwiązania dyskretnego
i estetycznego.
• szkoły
• domy poprawcze
• ośrodki leczenia psychiatrycznego
• parki
• magazyny
• obiekty przemysłowe
• ...

Wysoki stopień bezpieczeństwa
• Estetyczny wygląd nie wpływa ujemnie na
bezpieczeństwo: panele Securifor 3D są także
wykonane ze zgrzewanej siatki wykonanej ze
sztywnego drutu o średnicy 4 mm, której oczka
mają wymiary 12,7 x 76,2 mm.
• Praktycznie niemożliwe jest wspinanie się po
takim panelu czy uszkodzenie go. Opóźnienie
wywoływane przez panel jest 40-krotnie dłuższe
niż w przypadku ogrodzenia ze zwykłej siatki
ogrodzeniowej.

Praktyczne rozwiązanie
• Wyjątkowa sztywność (dzięki zastosowaniu
wzmocnień w panelu Securifor 3D) znacząco
ułatwia montaż.

Trwałość
• Dzięki wyjątkowej powłoce panele Securifor
pozostają odporne na działanie warunków
pogodowych przez cały rok.

Securifor ®
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3 | Słupy:
Słupy o przekroju prostokątnym Securifor®

Opis techniczny słupów
o przekroju prostokątnym Securifor®

W

celu
zamontowania
paneli
Securifor
wymagane
jest
zastosowanie specjalnych słupów.
Słupy o przekroju prostokątnym mogą być
stosowane z wszystkimi panelami Securifor,
także z wariantem 3D. Jeśli wymagana jest
bardzo skuteczna ochrona (bezpieczeństwo,
sztywność, łatwość montażu), dostępne są
słupy Bekasecure o specjalnej konstrukcji,
które spełniają te wymagania.

Przekrój słupa:
80 x 60 mm lub 120 x 60 mm (w zależności od wysokości
słupa)
Grubość listwy:
2,5 mm lub 3,0 mm (w zależności od wysokości słupa)
Wx:
15,1 cm3 lub 31,98 cm3 (w zależności od wysokości słupa)
Powłoka:
Ocynkowanie na zewnątrz i wewnątrz (minimum 275 g/m2
po obydwu stronach). Zastosowany proces przygotowania
powierzchni zapewnia doskonałą przyczepność powłoki
poliestrowej do podłoża (minimalna grubość: 60 mikrometrów).
Kolor zielony (RAL 6005), inne kolory dostępne na życzenie.
Wykończenie:
Kapturek z czarnego plastiku.

Mocowanie słupa
Słupy zostały wyposażone w nitogwinty do mocowania paneli. Na słupach pośrednich znajduje się jeden rząd
nitogwintów do zamocowania dwóch paneli w jednej płaszczyźnie na froncie słupa; na słupach narożnych
znajduje się po jednym rzędzie nitogwintów na dwóch przylegających do siebie ściankach, umożliwiający montaż
dwóch paneli w rogu.
Specjalnie zaprojektowane akcesoria montażowe umożliwiają pewne zamocowanie paneli Securifor na słupach,
jednocześnie pozostawiając dużą swobodę montażyście.
Akcesoria mocuje się śrubami zabezpieczającymi M8 x 40 mm o łbach kulistych oraz za pomocą podkładek M8
wykonanych z PVC.

Wysoki stopień bezpieczeństwa
Na ogrodzeniu można zamontować wysięgniki z trzema rzędami drutu kolczastego.

Uwaga dotycząca stref o silnym działaniu
wiatrów:
Siatki paneli Securifor są bardzo gęste, a z paneli
często wykonywane są wysokie ogrodzenia.
Oznacza to, że odporność na działanie wiatru
jest kluczowym czynnikiem przy wyznaczaniu
wymiarów słupów. Dla wszystkich systemów
przedstawionych w tabeli wykonywano
obliczenia dla 1. strefy o silnym działaniu wiatrów
(maksymalna prędkość wiatru: 136 km/h)
Aby uzyskać informacje na temat wyższych
prędkości wiatru lub zagrożenia akumulacją
śniegu lub liści, należy skontaktować się z działem
technicznym.
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Tabela słupów Securifor® o przekroju prostokątnym
Wysokość ogrodzenia (mm)

Proﬁl słupa D x W x S (mm)

Wysokość słupa (mm)

Słupy o przekroju prostokątnym i akcesoria montażowe
2000

80 x 60 x 2,50

2600

2400

80 x 60 x 2,50

3100

3000

80 x 60 x 2,50

3700

4000

120 x 60 x 3,00

4800

Opis techniczny słupów
Bekasecure®

3 | Słupy:
Bekasecure®

Proﬁl i grubość ścianki:
(D x W x S):
Proﬁl 1: 140 x 115 x 3 mm
Proﬁl 2: 140 x 150 x 5 mm

Konstrukcja Bekasecure®

Wx:
Proﬁl 1: 28,5 cm3
Proﬁl 2: 70,8 cm3

Wyjątkowy proﬁl słupów Bekasecure w kształcie
greckiej litery „omega“ spełnia trzy różne wymagania
dotyczące jakościowe:
• Pełne bezpieczeństwo
• Wyjątkowa sztywność
• Maksymalna łatwość montażu
Słupy Bekasecure są przeznaczone do
zastosowań, w których wymagane jest maksymalne
bezpieczeństwo: więzienia, obiekty telekomunikacyjne,
obiekty użyteczności publicznej, stadiony sportowe...

Powłoka:
Ocynkowanie na zewnątrz i wewnątrz
(minimum 275 g/m2) i powłoka poliestrowa
(minimalnie 60 mikronów). Kolor zielony (RAL 6005),
inne kolory dostępne na życzenie.
Wykończenie: kapturek z metalu na szczycie.

Pełne bezpieczeństwo
• Wspinanie się po słupie jest praktycznie
niemożliwe: brak jakiegokolwiek punktu
podparcia między płaską i gładką listwą służącą do
mocowania paneli na słupie, a proﬁlem słupa.
• Brak możliwości demontażu: panele i listwy
ze sobą połączone nierdzewnymi śrubami
zabezpieczającymi z podkładkami i nakrętkami
samozrywalnymi.
• Doskonała współpraca z systemami dozoru
wideo: przewody systemów nadzoru wideo
i innych systemów elektronicznych mogą być
bezpiecznie umieszczane w stalowym proﬁlu słupa
Bekasecure.
• Słupy Bekasecure są dostępne dla ogrodzeń
o maksymalnej wysokości 6 metrów.

Wyjątkowa sztywność
• Wysokiej jakości stal oraz unikalny proﬁl słupa
zapewniają wyjątkową sztywność, która z naddatkiem spełnia wymagania punktu 14 normy BS 1722.
• W przypadku ogrodzeń o wysokości 4,7 m i
wyższej stosuje się proﬁl o większych wymiarach.

Mocowanie słupów
W słupach znajdują się 2 rzędy podwójnych
otworów o wymiarach 10 x 20 mm,
które służą do mocowania paneli i listew.

Maksymalna łatwość montażu
• Płaski front słupa o szerokości 140 mm oraz
szczeliny w listwach przykrywających i słupach
umożliwiają montaż z wysoką tolerancją.
W przypadku słupów Bekasecure luz montażowy
wynosi od 37 do 45 mm (a nie od 4 do 8 mm, jak
w przypadku słupów o przekroju prostokątnym).
• Montaż dodatkowo ułatwiają krótkie śruby o łbach
kulistych i nakrętki samozrywalne.
• Słupy mogą być dostarczane wraz z płytą
montażową przykręcaną do betonowego
fundamentu, którą można łatwo i szybko
wypoziomować.

Tabela słupów Bekasecure®
Wysokość ogrodzenia
(mm)

Proﬁl słupa D x W x S (mm)

Wysokość słupa
(mm)

Wymiary płyty
montażowej (mm)

Listwa dla słupów
pośrednich i końcowych

Listwa (135°)
dla słupów
narożnych

Śruby o łbach kulistych wykonano ze stali nierdzewnej.
Wyposażone są w podkładki i nakrętki samozrywanle:
- M8 x 30 mm (mocowanie paneli i listew)
- M8 x 35 mm (mocowanie kapturka lub listwy,
która nachodzi na inną listwę)
- M8 x 40 mm (podwójna
zakładka dwóch paneli
w rogach)

Metalowa kapturek 4 typy:
typ jest uzależniony
od typu panelu
i przekroju słupa

ze słupami Bekasecure z listwą - do zabetonowania
3000

140 x 115 x 3,00

3800

-

3650

140 x 115 x 3,00

4450

-

4000

140 x 115 x 3,00

4800

-

ze słupami Bekasecure z listwą - na płycie montażowej
4000

140 x 115 x 3,00

4065

230 x 230 x 15

4700

140 x 150 x 5,00

4730

300 x 300 x 20

5300

140 x 150 x 5,00

5390

300 x 300 x 20

6000

140 x 150 x 5,00

6050

300 x 300 x 20

Akcesoria
Zestaw do kotwienia
w fundamencie
2 typy: w zależności
od płyty montażowej

Wysięgnik
50 x 50 x 5 x 540 mm

Uwaga: patrz uwaga dotycząca stref o silnym działaniu wiatrów, str. 14

Securifor ®
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4 | Kontrola dostępu

O

grodzenia Securifor i rozwiązania
Betafence przeznaczone do
kontroli dostępu tworzą razem
estetyczną i bezpieczną całość.

Różnorodność zastosowań
• Ogrodzenie Securifor można łączyć z innymi bramami skrzydłowymi i kołowrotami Betafence, których
podstawowym celem jest ochrona.
• Na przykład: bezpieczeństwo to priorytet bram przesuwnych Robusta napędzanych oraz nienapędzanych
układem Bekamatic®. Istnieje także możliwość zintegrowania z ogrodzeniem kołowrotów w celu utworzenia
kompletnego, bezpiecznego systemu.

Brama zintegrowana
• Z ogrodzeniami Securifor można idealnie skomponować bramy przesuwne Robusta z wypełnieniem
systemu Securifor.
• W takim przypadku zachowane zostają wszystkie zalety bram przesuwnych Robusta: sztywność,
bezpieczna praca, trwała powłoka oraz słupy początkowe i prowadzące.
• Bramy przesuwne Robusta na szynach lub samonośne — w tym ostatnim przypadku istnieje możliwość
wyposażenia bramy w wysokiej jakości układ napędowy Bekamatic®.
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5 | Montaż
Montaż ogrodzenia Securifor® ze słupami
Bekasecure®

B

ezpieczeństwo
pozostaje
najważniejszą kwestią w całym
procesie montażu ogrodzeń
Securifor.

Łatwy montaż

Brak możliwości demontażu
• W przypadku montażu słupów Bekasecure na
fundamencie istnieje możliwość zastosowania
wstępnie przygotowywanego zestawu kotwiącego,
który wcześniej jest umieszczany w betonie,
zestawu do kotwienia z użyciem klejów
epoksydowych lub kotwienia mechanicznego.
• Wynikiem zastosowania każdego z tych rozwiązań
jest wyjątkowo bezpieczne kotwienie.
• Panele mocuje się między słupem Bekasecure
i listwą za pomocą nierdzewnych śrub o łbach
kulistych i nakrętek samozrywalnych.
• Zastosowanie nakrętek samozrywalnych
uniemożliwia odkręcenie śruby, a ponadto
ułatwia montaż.

Akcesoria specjalne

• Słupy Bekasecure i panele Securifor montuje się,
korzystając z dźwigu. Dzięki temu możliwe jest
prawidłowe ustawienie słupów i paneli.
• Dźwig podnosi panele na odpowiednią wysokość
i utrzymuje je w tym położeniu.
• Następnie należy odpowiednio ustawić listwę
i zamocować panel za pomocą śrub o łbach
kulistych i nakrętek samozrywalnych. Do tego
rodzaju prac bardzo przydaje się podnośnik.
• Dzięki szczelinom w listwach i słupach Bekasecure,
istnieje możliwość pełnego wykorzystania
dostępnej tolerancji (wysokości) przy instalacji
paneli. Tolerancja ma podczas montażu niezwykle
duże znaczenie.

Ułatwienie dla montażystów

• Proﬁl U: dodatkowe
wzmocnienie górnej części
panelu Securifor.

• Proﬁl H (umożliwia połączenie
dwu paneli montowanych jeden
nad drugim)

• Proﬁl L (umożliwia zamknięcie
prześwitu miedzy betonowym
fundamentem a panelem)

• Firma Betafence udostępnia szczegółową instrukcję
obsługi oraz ﬁlm z prezentacją instalacji.
• W razie potrzeby na miejsce mogą przybyć
specjaliści z ﬁrmy, którzy udzielą rad dotyczących
rozpoczęcia montażu.

Securifor ®
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6 | Założenia projektowe
Betafence: kompletne rozwiązanie
o uniwersalnym zastosowaniu

D

zięki Betafence nie musisz
zastanawiać się nad tym, które
rozwiązanie jest najlepsze dla
danego zastosowania, ani samodzielnie
organizowac
montażu.
W
celu
opracowania idealnego rozwiązania
możesz korzystać z naszej wiedzy.

Deﬁniowanie projektu

Usługi posprzedażne

Betafence służy pomocą we wczesnej fazie
projektowania. Uważna analiza potrzeb klienta
umożliwia prawidłową ocenę wszystkich zagrożeń
i przewidywanie potencjalnych problemów.
Konsultacje z klientem gwarantują osiągnięcie
najlepszych rezultatów.

Akty wandalizmu, wypadki, niewłaściwa
eksploatacja... Szybka reakcja ze strony naszych
specjalistów lub wyznaczonych partnerów gwarantuje
usunięcie uszkodzenia tak szybko, jak to tylko
możliwe.

Gwarancja
Rozwiązanie zgodne
z wymaganiami
Dzięki konsultacjom z użytkownikami końcowymi
i/lub architektami możemy dostosować projekt do ich
wymagań. Szczegółowe rysunki wyjaśniają krok po
kroku przebieg projektowania i montażu systemu. Za
każdym razem od podstaw tworzone jest rozwiązanie
dostosowane do wymagań konkretnego klienta.
Istnieje także możliwość zintegrowania systemów
detekcji i kontroli dostępu.

Profesjonalny montaż
Podobnie jak nasi klienci uważamy, że bardzo
ważne jest, aby system został idealnie zmontowany.
Profesjonalny montaż oznacza, że istnieje
możliwość skorzystania z sieci wyspecjalizowanych
montażystów, którzy podczas pracy posługują się
szczegółową instrukcją montażu i własnym bogatym
doświadczeniem.
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Na systemy zamontowane przez Autoryzowanych
Montażystów ﬁrmy Betafence udzielana jest na
życzenie dziesięcioletnia gwarancja.

Securifor® i elegancja
System Securifor jest synonimem
bezpieczeństwa, jednak oferuje
dużo więcej. Dzięki prostym liniom
i nowoczesnej konstrukcji Securifor
jest idealnym rozwiązaniem
dla zastosowań, które muszą
odznaczać się wysokimi walorami
architektonicznymi.

Securifor ®
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Ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Tel. +48 77 40 62 200
Faks +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.com

Betafence jest europejskim liderem w zakresie systemów ogrodzeń i kontroli dostępu.
Nazwa Betafence oraz wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi ﬁrmy Betafence Holding.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w liniach produktów i produktach.
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