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ACTIVE FENCE

Bewezen afname
van het aantal inbraken

Brede toepasbaarheid binnen Detectie bij de eerste poging tot
elk beveiligingssysteem
doorknippen of ovefklimmen

De grote inbraakbestrijder.
Active Fence wordt gezien als ‘de grote inbraakbestrijder’. Bij aanraking van de Active Fence draden krijgt de inbreker een hevige schok te
verwerken. Onderzoek wijst uit dat dit beveiligingssysteem het aantal inbraken drastisch heeft doen afnemen. In sommige gevallen zelfs tot
nul! Toch is het systeem veilig voor mens en dier en voldoet het volledig aan de Nederlandse en Europese regelgeving.

Schokkend effectieve schrikdraadbeveiliging.
Active Fence bestaat uit een raster van stroomdoorvoerende draden die aan (bestaande) hekwerken en poorten worden bevestigd.
Ze geven bij aanraking scherpe pulserende schokken, die ervoor zorgen dat overklimmen feitelijk onmogelijk is. Bij het doorknippen of
kortsluiten zal het alarm direct afgaan. Een zone-indeling rondom een terrein zorgt ervoor dat de detectie intact blijft, ook als ergens een
draad is doorgeknipt, en er gerichter op een alarmering kan worden gereageerd. Een accu garandeert een constante stroomdoorvoer ook bij
stroomuitval. Ook bij sabotage of uitval van de stroom kunt u dus volledig vertrouwen op het Active Fence systeem. Bovendien is dit systeem
gemakkelijk te integreren met andere beveiligingssystemen zoals toegangscontrole, gronddetectie, verlichting en camerasystemen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Active Fence
Besturing			
APS3000 besturingskast
Voeding				230 V / 25 W
Back-up Accu				12 V
Noodstroom				4 uur hoogspanningsdetectie, 48 uur laagspanningsdetectie
Actieve (nacht)detectie		
ca. 7000 V
Energiepuls				< 5 Joule
Puls frequentie			
50 min-1
Passieve (dag)detectie
Ja, niet voelbaar
Aantal zones			
2 zones per besturingskast, uitbreidbaar tot 100
Communicatie, onderling		
CANBUS
Communicatie, extern		
CANBUS / Ethernet / Relais
Afmetingen behuizing		
400mm x 500mm x 230mm (bxhxd)
Alarmcontacten, per zone
Hoogspanningscircuit, Laagspanningscircuit, 			
					
Voor- / begroeiing alarm, Sabotage alarm
					besturingskast, Uitval 230 V voorziening
					Lage accuspanning
Alarm historie			
500 gebeurtenissen
Uitlezen				APS3000 Informatiepaneel en/of via
					bestaand binnenalarm
Voorzetsteun				S235JR, Thermisch verzinkt
Isolatoren			
Nylon 6, zwart, UV-bestendig
Flextop			
Glasvezel versterkt Polyester
Schrikdraadlus			 1,6 mm, staal, AlZn coating
Keuring 				NEN-EN-IEC 60335-2-76:2005/A11:2008

Eigenschappen

Werking

Efficiënte afschrikking door schokeffect. Veilig voor mens en dier.
Goedgekeurd door Nederlandse en Europese wet- en regelgeving.

Effect

Bewezen afname van het aantal inbraken (zelfs tot nul).

Signaal

Verhoogde pakkans door snelle detectiefunctie.
Detectie bij de eerste poging tot doorknippen of overklimmen.

Nauwkeurigheid

Geen valse alarmen.

Duratie

Permanente 24-uurswerking indien gewenst.

Duurzaamheid

Klimaatbestendig en waterproof. Getwijnde systeemdraad garandeert
een duurzaam raster en sluit draadbreuk nagenoeg uit.

Optie

Te combineren met nagenoeg elk type (bestaand) hekwerk en poort.
Brede toepasbaarheid binnen elk (bestaand) beveiligingssysteem

Voordelig en snel geplaatst door ABC Hekwerk.

VALS ALARM?
Valse alarmering door vogels, katten of
andere dieren is uitgesloten. Zelfs bij
spanningsuitval blijft het systeem nog
48 uur werkzaam!

VEILIG EN GEKEURD

OPTIES

Active Fence voldoet aan de strengste
normen en is internationaal gekeurd.
De spanning die afgegeven wordt is
weliswaar 7000 Volt, echter de
stroomsterkte is zeer beperkt
en daardoor veilig.

Active Fence is te combineren met
nagenoeg elk type (bestaand) hekwerk
en poorten en is volledig te integreren
met bestaande alarmsystemen.

OFFERTE
OF
GRATIS ADVIES?

Vind een ABC-er uit uw omgeving via ABChekwerk.nl/contact
Direct contact: +31 (0)800 - 222 43 59 / info@abchekwerk.nl

Wij zijn ABC Hekwerk

Landelijke dekking met 17
ondernemingen in
Nederland, Duitsland en België,
kortom altijd dichtbij

Producten die voldoen aan
de allerhoogste kwaliteitsen veiligheidsnormen

Al ruim 35 jaar toonaangevend
in hekwerk, poorten en de
automatisering daarvan

Persoonlijk, professioneel
en betrouwbaar

Installatie conform de
meest uitgebreide
certificeringen

Oplossingen voor MKB,
industrie, overheid,
verenigingen en particulier

