HIGH-SECURITY

MAKING AN ENTRANCE ...
SECURE
Speedgate Xentry 3

MAKING AN ENTRANCE ... SECURE
Steeds meer gebouwen moeten om uiteenlopende redenen beveiligd
worden. In de Xentry 3 HS is daarvoor zowel (digitale) bewaking als

RC INBRAAK TYPE
1

Beveiliging tegen inbraak
met fysieke kracht

Omgeving zonder
verhoogd risico op inbraak

2

Gelegenheids inbreker
met licht gereedschap

Goede bescherming voor
normaal privé gebruik

Ervaren inbreker met licht
gereedschap en koevoet

Betrouwbare bescherming
voor verhoogde risico’s
privé als zakelijk

Geplande aanval met
zwaar gereedschap, bijl,
zagen en electrische
boor

Hoge betrouwbare
bescherming voor civiele,
industriële en militaire
toepassingen

Geplande aanval met
met zwaar electrisch
gereedschap

Zeer hoge betrouwbare
bescherming voor
industriële, nucleaire en
militaire toepassingen

fysieke beveiliging volgens de laatste stand der techniek gecombineerd.
Beveiliging — De speedgates zijn volledig gecertificeerd volgens
de nieuwe EN standaard 1627:2011 (veiligheidscategorie RC) en
de bestaande EN5096:2012+A1:2015. Daartoe ondergaan ze een
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statische test (Fs) en een manuale test (met verschillende soorten
gereedschap). (zie tabel)
Bewaking — De speedgates kunnen real-time informatie leveren over
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de status van het systeem en individuele sensoren en actuatoren.
Kogelwerend — De Speedgates kunnen kogelwerend worden
geleverd volgens DIN -EN-1522. Eventueel in combinatie met de RC

5

certificering.

RC5 > 15 minuten, Fs =1,5 t (tevens gecertificeerd in combinatie met FB6)
RC4 > 10 minuten, Fs =1,0 t
RC3 > 5 minuten, Fs =0,6 t
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RC2 > 3 minuten

IED
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IED
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HIGH-SECURITY
AANPASSINGEN AAN XENTRY 3 VOOR RC 4 OF 5 CERTIFICERING
versterkte
geleiderol
steunen

aandrijving met enkele motor
en mechanisch gekoppelde
en blokkeerbare vleugels
ondoordringbare
beplating

aangepaste en
versterkte
scharnieren

verzwaarde en
beschermde
ophangpunten

verzwaard en
versterkte
verankering

Verbinding van de vleugels
in gesloten situatie.
Realisatie van de verbinding
wordt electronisch gecontroleerd

DE SPEEDGATE XENTRY 3 HS VINDT TOEPASSING IN: OVERHEIDSGEBOUWEN, BANKEN, GEVANGENISSEN,
NUCLEAIRE COMPLEXEN, GOEDEREN OPSLAG
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