
Speedgate 



Speedgate: Flexibele beveiliging. 

Door toepassing van speedgates kan het aanzicht van uw object in grote mate worden aangepast aan 
de architectonische wensen die daar eventueel aan worden gesteld omdat de invulling van de hekdelen 
volledig vrij te kiezen is. Spijlen, geperforeerd gaas of met een dichte plaat, zomaar een aantal opties om 
een beeld hiervan te geven.  
. 

Jansen beveiligingstechniek Speedgate zijn een uitkomst in uw beveiliging voor parkeergarages waar 
een hoog volume van openen en sluiten vereist is. 
Speedgates kunnen worden toegepast in bewonersparkeergarages, commerciele parkeergarages maar 
ook bijvoorbeeld om bedrijfsterreinen af te sluiten.   

Speedgates worden standaard gepoedercoat in de gewenste RAL kleur. 
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Productbeschrijving Speedgate: 

Samenstelling: 

Systeemopbouw Jansen Beveiligingstechniek speedgates met standaard open of structuur naar keuze. Afgestemd op 
gestelde eisen. Speedgates vouwen horizontaal open vanuit het midden van de opening, aangedreven door elektromoto-
ren met overeenkomstig vermogen. Geleiding aan bovenzijde of onderzijde overeenkomstig gestelde eisen. 

Geleiding:  

Stalen geleiding uit U profiel aan boven– of onderzijde van de opening, Geleiding in RAL kleur naar keuze. 

Constructie: 

Zelfdragende stalen constructie voorzien van alle benodigde ophangpunten en scharnierpunten voor de draaidelen. 
 Volledig in RAL kleur naar keuze 

Omkasting: 

Stalen omkasting afgestemd op inbouwwijze per situatie nader af te stemmen. Omkasting in Ral kleur naar keuze.  

Bediening: 

• Afstandsbediening 
• Sleutelschakelaar 
• Drukknoppen 
• Automatische besturingen 
• Tijdklok schakelingen 
• Noodhandbediening 
• Detectielussen 
• Radar detector 

Jansen Beveiligingstechniek Speedgates voor parkeergarage en bedrijfsterreinen met een grote gebruiksfrequentie. 
♦ Standaard SPG 60/60/30 
♦ Extra SPG 140/70/30  

Veiligheidsvoorzieningen: 

• Passagebeveiliging 
• Knelbeveiligingen in beide richtingen 
• Noodontgrendeling bij stroomuitval 

Hekwerk: 

4 gelijke kaders opgebouwd uit stalen kokerprofielen 60/60 of 140/70 voorzien van een standaard invulling van spijlen uit 
30/30 stalen kokerprofiel of een alternatieve invulling op basis van opgaaf klant. Volledig in RAL kleur naar keuze. 
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