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Rolhekken 

Rolhekken van Jansen Beveiligingstechniek zijn bestand tegen gebruiksvolumes van parkeerruimtes tot 200 plaatsen. Rolhekken worden uitgerust met de modernste en betrouwbaarste elektronica voor       bediening en detectie van voertuigen en andere objecten. Jansen Beveiligingstechniek stemt de         configuratie van uw rolhek af op de gebruikswensen en de bouwkundige beperkingen. Omdat onze     rolhekken tot zeer grote oppervlakken kunnen worden gebruikt kunnen wij vrijwel alle situaties voorzien van een rolhek. 

Rolhekken van Jansen Beveiligingstechniek zijn ideaal voor afsluiting van uw  parkeergarage of         parkeerterrein. Ook voor de entree van uw bedrijventerrein is een rolhek uit ons gamma altijd een      perfecte aanvulling op uw beveiliging. De open structuur zorgt voor voldoende verluchting en is vaak zelfs eis in combinatie met de rookgassen afzuig-installatie. Afhankelijk van het gebruiksvolume kunt u  kiezen uit onze vele types rolhekken. 

Onze rolhekken zijn ook verkrijgbaar in alle RAL kleuren. 
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Productbeschrijving rolhekken: 

Jansen Beveiligingstechniek rolhekken types:  
· 96 geschikt tot 20 parkeerplaatsen.    
· 60 geschikt tot 40 parkeerplaatsen. 
· Tubonda geschikt tot 150 parkeerplaatsen 
· K geschikt tot 200 parkeerplaatsen  
Samenstelling: 
Systeemopbouw Jansen Beveiligingstechniek rolhekken met open structuur. Doorzicht 70-75%, op maat geproduceerd van hol buismateriaal of plat gebogen strip. Afgestemd op gestelde eisen. Rolhekken zijn verticaal oprolbaar op een as, aangedreven door een elektromotor met overeenkomstig vermogen. Geleiding overeenkomstig afmeting rolhek. 
Geleiding: 
Stalen geleiding, in functie van de breedte van het rolhek. Geleiding in staal verzinkte uitvoering. . 

Constructie: 
Zelfdragende stalen constructie voorzien van consoles voor ophanging van het oprolmechanisme en lagering. Volledig in staal verzinkte uitvoering. . 
Omkasting: 
Stalen omkasting afgestemd op gestelde eisen in 1, 2 of 3-delige uitvoering. Omkasting in staal verzinkte uitvoering.  
Bediening: 
· Afstandsbediening 
· Sleutelschakelaar 
· Draaischakelaar 
· Koppeling met derdensturingen 
· Tijdklok schakelingen 
· Noodhandbediening 

Rolhekken van Jansen Beveiligingstechniek worden op maat geproduceerd en gemonteerd. Ze worden toegepast voor onder meer afsluiting en inbraakpreventie bij parkeergarages, parkeerplaatsen en bedrijventerreinen.  

Optie’s: 
· Passagebeveiliging* 
· Inklimbeveiliging* 
· Onderlijstbeveiliging* 
· Detectielus 
· Radardetectie  *In automatisch bedrijf zijn deze opties standaard voorzien. 

Aandrijving: 
Motor in functie van afmeting en gebruiksvolume. Buismotor 230V of 400V opsteekaandrijving/Kettingwielaandrijving. 



Rolhekken, buis en strip 
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JBT-K 
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Beschrijving pantser: 
  
Type JBT-Tubonda: 14*1,25mm rond gevormde stalen buizen verbonden met stalen schakels. Volledig in staal verzinkte uitvoering. Maximale breedte tot 7000mm.    
Type JBT-K: 4*16/4*20/4*23 gebogen strippen verbonden met schakels. Volledig in staal verzinkte, aluminium of RVS uitvoering.    Maximale breedte tot 16000mm   
 Type JBT96: 18*1,5mm stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 96mm. Volledig in staal verzinkte        uitvoering. Maximale breedte tot 7000mm.    
Type JBT60: 14*1,25mm stalen buizen verbonden met stalen schakels op een hartafstand van 60mm. Volledig in staal verzinkte      uitvoering. Maximale breedte tot 7000mm. 



Jansen Beveiligingstechniek kent zijn ontstaan in 1974. Begonnen als familiebedrijf is Jansen uitgegroeid tot een solide partner voor al uw beveiligingsvraagstukken.  Wij werken met enthousiaste medewerkers, denken mee en maken op maat gesneden  oplossingen. Jansen heeft veel ervaring met verschillende bouwkundige  beveiligingsproducten en biedt een zeer compleet productpakket aan, waarmee we flexibel kunnen inspelen op de wensen van de klant.  Kwaliteit en klantvriendelijkheid worden bij Jansen op een hoger niveau gebracht door te  kiezen voor doordachte beveiligingssystemen en kwalitatief hoogwaardige partners voor de  aanlevering van de verschillende componenten.  De productie van onze beveiligingsproducten verzorgen wij in onze eigen fabriek.  Vervolgens wordt op afspraak de montage ingepland en uitgevoerd door ervaren  medewerkers volgens de VCA richtlijnen.  Jansen begrijpt dat uw beveiliging een serieus en actueel onderwerp is. Wij bieden u daarom snel en direct contact met onze medewerkers, ook buiten reguliere  werktijden. U kunt ons zowel per e-mail als telefonisch bereiken, zodat wij uw (aan)vragen  snel en nauwkeurig kunnen verwerken. 

Jansen Beveiligingstechniek Postbus 3437 5203 DK ‘s-Hertogenbosch Tel: +31 (0)73-6124543 Tel: +32 (0)14-753959 Internet: www.jansen-beveiligingstechniek.be E-mail: info@jansen-beveiligingstechniek.be 

Jansen, uw partner in beveiliging 


