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Speciale toepassingen

continue gebruik en is voorzien van een ingebouwde noodhand-

Door vragen uit de markt worden er regelmatig toepassingen

bediening en valbeveiliging (voorkomt het ongecontroleerd

ontwikkeld die voor een grotere doelgroep geschikt zijn. In dit

afrollen van het pantser). Ook is het mogelijk het parkeergarage

productblad worden een aantal voorbeelden gegeven.

rolhek uit te voeren met een kettingmotor of buismotor.

Parkeergarages

Naast de standaard beveiligingsopties (zie productblad
beveiligingsopties) zijn er specifieke opties ten behoeve van
De toegang
tot deze
parkeergarage
is extra
beveiligd
met verkeerslichten.

parkeergarage rolhekken:
• Verkeerslichten
Op de besturing wordt een verkeerslicht aangesloten die
groen licht geeft als het veilig is om door te rijden.
• Lusdetectie of radar voertuigdetectie
Deze optie zorgt ervoor dat het hek van binnenuit
automatisch opent zodra een voertuig over de lus of in het

Bij parkeergarages worden vaak rolhekken toegepast als beveili-

detectiegebied rijdt.

ging en/of afsluiting vanwege het hoge percentage doorzicht en
de optimale ventilatie.

• Aansluiting brandmeldinstallatie
Door deze optie toe te passen opent het rolhek automatisch

Het parkeergarage rolhek heeft een compacte oproldiameter. Het

in geval van brand.

rolhek is toe te passen bij grote breedtes, welke vaak voorkomen
bij parkeergarages. Het geheel wordt gecompleteerd door een

• Loopdeur

besturingskast die het rolhek, inclusief de benodigde doorloop-,

Wanneer een loopdeur gewenst is naast het rolhek kan deze

inklim- en onderlatbeveiligingen, op de gewenste manier laat

worden uitgevoerd in hetzelfde patroon als het rolhek.

functioneren.
meer informatie over parkeergarages vindt u bij het productblad
Standaard wordt het parkeergarage rolhek uitgerust met een
3 fasen 400V opsteekmotor. Dit type motor is geschikt voor

rolheksystemen en het blad beveiliging- en besturingsopties

Gebogen Schaarhekken

Extra zekerheid met een Komo
gecertificeerd rolluik
Een gebogen
schaarhek
als fraaie
beveiliging
bij een
tourniquet.

Extra zekerheid kunnen
wij u bieden
met een Komo
gecertificeerd
rolluik, SKG
klasse 3

Beveiliging van uw ronde balie of uw tourniquette is mogelijk met
een gebogen schaarhek.
Het Front Vision® Original transparante rolluik is met een aantal
Vanaf een straal van 1800 mm kan een gebogen schaarhek op

modificaties leverbaar met een KOMO attest en SKG klassering

maat gemaakt worden. Met dit product wordt uw ronde vormge-

3 volgens NEN-EN 5096. Het rolluik is daarmee gegarandeerd 5

ving benadrukt en afgesloten.

minuten inbraakwerend. Dit rolluik kunnen wij u leveren in een
breedte tot 3.500 mm en een hoogte tot 4.500 mm.

Wij verwijzen u graag naar de productinformatie van de schaarheksystemen voor de mogelijkheden.

Het pantser van het KOMO rolluik is voorzien van aluminium
lamellen waarbij maximaal 30% van het pantser voorzien kan

Deelbare transparante rolluiken
Een deelbaar
transparant
rolluik, specifiek
ontwikkeld voor de
luchtvaartbranche

worden van transparante lamellen.
Kenmerkend aan het Front Vision systeem zijn de gebogen
polycarbonaat lamellen. Hierdoor wordt een kleine oproldiameter
bereikt en dus een compacte omkasting.
Front Security is lid van de Vereniging Europese
Beveiligingsbedrijven en kan een VEB certificaat afgeven.

Specifiek voor de luchtvaartbranche hebben wij, op verzoek en
in samenwerking met de technische afdeling van luchthaven
Aeroport de Paris, een deelbaar transparant rolluik ontwikkeld.
Dit rolluik wordt geopend in twee fasen. Tijdens de eerste fase
opent de bediener van de passagiersbrug uitsluitend het bovenste

Front Security is een merk van
Ingenieursburo De Leeuw

gedeelte van het rolluik. Het onderste gedeelte blijft hierbij op zijn
plaats en fungeert als veiligheidsdeel, zodat de bediener niet uit
de passagiersbrug kan vallen. Wanneer de passagiersbrug aan het
vliegtuig gekoppeld is, kan het onderste deel worden geopend om
zo de weg vrij te maken voor de passagiers.
Bovendien heeft de operator van de brug op deze manier een
goed zicht en is beschermd tegen weersinvloeden.
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