
Het schikdraaddetectie-systeem werkt twee-
ledig. Zodra indringers in aanraking komen 
met het schrikdraad, krijgen zij een pijnlijke 
schok. De schok is niet sterk genoeg om 
mensen te verwonden, maar is zeker een 
pijnlijke ervaring. Wanneer iemand in aanra-
king komt met het schrikdraad, wordt dit 
direct gedetecteerd door het systeem. Hierbij 
is het mogelijk om op dat moment een 
melding door te geven aan uw beveiligings-
partner, of om bijvoorbeeld een came-
rasysteem automatisch te laten starten met 
opnemen. Ook wanneer er wordt geprobeerd 
het detectiesysteem te saboteren, zal het 
systeem dit detecteren en een melding 
versturen. De kans op een vals alarm is klein, 
omdat het systeem het verschil merkt tussen 
bijvoorbeeld een vogel of een dier die een lijn 
aanraakt. 

Het systeem bestaat uit horizontaal aange-
brachte draden. De hoeveelheid draden is per 
situatie naar wens te bepalen. Standaard steken 
de draden 50 centimeter boven de hekwerklijn 
uit. Het systeem wordt aan de binnenzijde van 
de hekwerklijn en poorten geplaatst. Door slim 
gebruik te maken van poortcontacten kunnen 
ook poorten van schrikdraaddetectie worden 
voorzien, terwijl de poorten gewoon kunnen 
blijven werken.

Schrikdraadbeveiliging

BUITENGEWOON VEILIG

Wilt u de beveiliging van uw terrein nog verder uitbreiden dan een hekwerk alleen? 
Dan is het uitrusten van uw hekwerk met schikdraaddetectie een goede optie. 
Het schikdraaddetectie-systeem is zeer geschikt om mensen af te schrikken die 
ongevraagd uw terrein willen betreden. Het kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld 
dieren binnen een terrein te houden. 



Technische specificaties

Bollars

Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten gebruiksklaar worden opgeleverd. 
Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat alles na installatie goed werkt.

Prijs op aanvraag > 0515 443 973

Buitenbeveiliging Nederland  Edisonstraat 10a - 8606 JJ Sneek
T (0515) 443 973  E info@buitenbeveiligingnederland.nl
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Spanningsunit
> 230V AC voedingsspanning.
> Maximaal 2 zones te gebruiken.
> Piekspanning- en bliksembeveiliging.
> Uit te breiden met controlepaneel of tagsysteem.
> Ingebouwde alarmcontacten voor doorschakeling naar alarmcentrale.

Voorzetsteunen
> Beschikbaar als tussen- of hoeksteun.
> Variabele hoeveelheid spanningsbedrading toe te voegen.
> Verkrijgbaar in diverse lengten voor optimale plaatsing in uw hekwerk.
> Standaard thermisch verzinkt, optioneel in kleur gepoedercoat.
> Uit te breiden met waarschuwingsborden en poortcontacten.
> Geschikt voor meerdere soorten bedrading.
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Spanningsunit
>  230V voedingsspanning.
>  8500V hoogspanning.
>  Ingebouwde accu tot 6 uur beschikbaar.
>  IPx4 weersbestendig.

Voorzetsteunen
>  Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, van 6 tot 17-draads variant.
>  Kleur kan worden aangepast naar uw hekwerk.
>  Verschillende varianten voor hoek- of tussenpalen.
>  Ook te gebruiken als dakrandbeveiliging.

Bedrading
>  Massieve spanningsdraden ø 1,6 mm, treksterkte 60-70 kg.
>  Hoogspanningskabel dubbel afgeschermd.
>  Overgangen bij poorten mogelijk met poortcontact.
>  Bedrading opgespannen met behulp van spanveren.


