Uni Security
Staalmathekwerk

Experts in perimeter protection

Het Uni Security staalmathekwerk van Heras biedt beveiliging op het hoogste
niveau. Uni Security is daarmee het beste alternatief voor dubbelstaafmatten.
De voordelen:
1. O
 ptimale beveiliging tegen overklimmen
• Door de excentrische plaatsing van de 6 mm verticale draad door het horizontale
u-profiel heeft het hekwerk aan de buitenkant vrijwel geen opstapmogelijkheid.
Van buitenaf zonder hulpmiddelen over het hek klimmen is daardoor zo goed als
onmogelijk.
• De Uni Security mat is leverbaar tot een hoogte van 3 meter. Daarmee is de mat
hoger dan de standaard dubbelstaafmatten van 2,40 meter. U kunt dus veel
makkelijker tot grotere hoogte werken. Bij een standaard dubbelstaafmat moet u
vanaf 2,40 meter hoogte werken met twee matten. Het gebruik van twee matten
verhoogt het overklimrisico, omdat de matten ten opzichte van elkaar gaan buigen.
• U kunt er ook voor kiezen om de 3 meter hoge Uni Security mat deels in te graven
zonder in te leveren op de veiligheid van uw constructie. Onder het hek door
kruipen of graven wordt dan veel lastiger.
• Overklimbeveiliging is vanaf een hoogte van 1,6 meter als optie mogelijk.
Hierbij steken de verticale draden 30 mm door de bovenligger.

2. Optimale beveiliging tegen doorbreken
•	De verticale draden steken door de u-profielen en zijn volledig opgesloten.
De draden zijn daardoor niet uit te breken met een schroevendraaier of een breekijzer.
•	De u-profielen zijn vanwege hun vorm moeilijk door te knippen. Alleen met een slijptol kom je erdoorheen.
•	Het staalmatelement wordt aan de hekwerkstaander bevestigd met een speciale door Heras ontworpen
veiligheidsverbinding. De verbinding en het staalmathekwerk zijn vandalisme- en inbraakwerend.

Onderstaande situaties worden dus voorkomen:

Doorheen

Overheen

Onderdoor

3. O
 ptimale veiligheid bij toepassing van detectie op het hekwerk
•	
Bij het Uni Security staalmathekwerk kan de detectiekabel geheel aan het zicht onttrokken worden door deze met speciale
klemmen in het u-profiel te klikken.
•	
Het horizontale u-profiel kan bovendien gebruikt worden als bovengrondse kabelgoot voor bijvoorbeeld een voedingskabel
voor verlichting of een intercom.
•	
Omdat het Uni Security staalmathekwerk tot 3 meter hoogte uit één mat bestaat, heeft u maar één enkele detectiekabel nodig
om ongewenste betreding over de volledige hoogte van het hekwerk te detecteren.

Security staander,
het u-profiel en de veiligheidsverbinding
Uni Security biedt een optimale oplossing door de zeer door

De verbinding is getest volgens weerstandsklasse 3 van de

dachte combinatie van mat, staander en veiligheidsverbinding.

NEN-EN 1627 en NEN-EN 1630 normen.
•	
Afhankelijk van de locatie en het risico kan het aantal

De mat

bevestigingen per staander uitgebreid worden. Hierbij zijn

De mat bestaat uit verticale draden die door de horizontale

de verbindingen laag bij de grond (of zelfs in de grond) en

u-profielen steken en volledig zijn opgesloten. De u-profielen

op een hoogte vanaf 2 meter moeilijker te verbreken. De

zijn vanwege hun vorm moeilijk door te knippen. Door de mat

weerstandstijd van één verbinding is meer dan 5 minuten.

komen, lukt alleen met een slijptol.

•	
Het voorgeïnstalleerde, vlamvertragende onderlegblok van
PA66+PA6 kunststof voorkomt dat de matten verwijderd

De staander
Een sterke staander (60x40x2 mm) wordt 90 centimeter diep

kunnen worden door middel van een vlam of open vuur.
• De afdekplaat moet altijd met een breekbout of

in de grond geplaatst en optioneel aangestort met beton.

eenrichtingsschroef worden bevestigd aan het onderlegblok.

Een Security staander wordt standaard uitgevoerd met twee

De breekbout is niet eenvoudig te demonteren met standaard

verschillende veiligheidsverbindingen, één breekbout en

gereedschap.

eenrichtingsschroeven (optioneel met enkel breekbouten).
Strak design
De veiligheidsverbinding

De veiligheidsverbindingen worden al in de fabriek

De mat wordt aan de staander bevestigd middels een veilig

aangebracht, op de juiste hoogte en op de juiste onderlinge

heidsverbinding. De verbinding bestaat uit een onderlegblok

afstand. Dit levert een strak resultaat op in het veld. Uni

van PA66+PA6 kunststof dat met blindklinkmoeren vooraf aan

Security wordt in een strakke lijn gemonteerd op het terrein en

de staander bevestigd wordt. Een smeedijzeren plaat dekt de

levert een constant montageresultaat.

verbinding af.

Materiaal

Volledig gelast staal

Kleur (andere kleuren beschik-baar op verzoek)

RAL 6005 (mosgroen)
RAL 6009 (dennengroen)
RAL 7016 (antracietgrijs)
RAL 9005 (gitzwart)

Afwerking

Voorverzinkt met poedercoating (80 μm dik; 80 buchholz hardheid) of op aan
vraag te verkrijgen in volbad verzinkt met/zonder poedercoating.

Paneelbreedte

2510 mm

Diameter verticale draad

6 mm

Afstand tussen de verticale draden

50 mm

Afmetingen horizontaal U-profiel

10/20/2 mm

Afstand tussen de horizontale u-profielen

200 mm

Uni Security Hekwerkstaander
Materiaal

Staander: staal
Onderlegblok: PA66+PA6 kunststof
Afdekplaat: smeedijzer
Breekbout/ Eenrichtingsschroef: RVS

Kleur(andere kleuren beschikbaar op verzoek)

RAL 6005 (mosgroen)
RAL 6009 (dennengroen)
RAL 7016 (antracietgrijs)
RAL 9005 (gitzwart)

Afwerking

Voorverzinkt met poedercoating (80 μm dikte; 80 buchholz hardheid)
of op aanvraag te verkrijgen in volbad verzinkt met/zonder poedercoating.

Profiel staander

60 x 40 x 2 mm

Verbinding staander

Smeedijzeren plaat met een vlam vertragende PA66+PA6 kunststof onderlegblok,
bevestigd met een eenrichtingsschroef of breekbout. Onderlegblok inwendig
in de staander bevestigd met blindklinkmoerbehuizing.

Fundering staander

Staander wordt geheid (standaard) en optioneel aangestort met beton.
Staander op voetplaat (optioneel).

Meer informatie over Uni Security vindt u op heras.nl/unisecurity
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