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Twee types
Gronddetectie kan op twee manieren: met slangen die 
reageren op druk of met kabels die een detectieveld 
creëren. Voor beide systemen geldt dat u wordt 
gewaarschuwd als de gedetecteerde waarden afwijken 
van de normale waarden. 

Geen valse meldingen
De gronddetectiesystemen van B&G Hekwerk zijn 
ongevoelig voor weersinvloeden en andere 
atmosferische storingen. 

Ook trillingen van bijvoorbeeld trein- of wegverkeer 
hebben geen invloed op de systemen. 

Toepassing
Gronddetectiesystemen zijn uitermate geschikt op plekken 
waar hekwerk ongewenst of onmogelijk is. Maar ook 
een combinatie met hekwerk heeft voordelen: u 
verhoogt er de beveiligingsgraad van uw locatie mee. 

Met de gronddetectiesystemen van B&G Hekwerk creëert u een efficiënte, ondergrondse 
terreinbeveiliging. Omdat het systeem bovengronds niet zichtbaar is, weten indringers vaak 
niet dat ze zijn gedetecteerd. Dat geeft u de tijd om passende maatregelen te nemen. 
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 Gronddetectie  Analyser Sensor Ventielen Drukslangen  Voedingskabel
 
 Voeding 27,5 tot 30 Vac 12 tot 20 Vac - - -
 
 Opgenomen stroom 35mA 20mA - - -
 
 Bedrijfstemperatuur -5 tot +50 graden -30 tot +60 graden -70 tot +60 graden - -
 
 Afmetingen mm 220x210x180 230x160 120x100 100x24 3x1mm2, 
      lmax = 2500, d=7

 Gewicht 2,5 kg 4,5 kg 460 gr 350 gr/m 76 gr / m

B&G past gronddetectie onder andere toe bij:
• penitentiaire inrichtingen
• petrochemische bedrijven
• transportbedrijven/distributiecentra
• autobedrijven
• luchthavens

Montage
Gronddetectie wordt ingegraven in de grond en is 
toepasbaar onder alle soorten bestrating, onder 
asfalt en in groenstroken/tuinen. 


