
El-sikringshegn

El-sikringshegn til sikring af udendørs arealer

Sikring af udendørs arealer ved trælaster, bilforhandlere, 
gartnerier, minkfarme m.m.

Brug for vejledning? Ring på telefon 6225 1254.

P R O D U K T B L A D



INDUSTRIHEGN
• Fletvæv 
• Panelhegn 
• El-sikring 
• Porte og låger 
• Bomme og pullerter 
• Byggepladshegn / mobilhegn 
• Automatik

El-sikringshegn

PIT Hegn A/S
Kielbergvej 8

5750 Ringe
Tel. 6225 1254

www.pithegn.dk

Anvendelse
Anvendes til sikring af udendørs oplagring. F.eks. ved trælaster, bilforhandlere m.v. 
Desuden anvendes elektrisk sikringshegn også til perimeter sikring af byg ninger, der er 
særlig udsat for indbrud og hærværk.

Sådan virker elektrisk sikringshegn
Der monteres 8 -32 elektriske tråde indvendigt eller over bestående hegn. 
El hegnet tilsluttes en central, som dels giver op til 8000 volt og dels registrerer, om 
der  er kortslutning eller overklipning af hegnet. Klippes eller kortsluttes hegnet giver 
anlægget omgående et signal til alarm anlægget.

Præventiv effekt
Alle har stor respekt for stød. De gule advarselsskilte har en god præventiv ef fekt.

Lovligt
Hegnet opfylder krav fra Demko, stærkstrømsreglementet samt EU`s regelsæt for  
montering af elektriske sikringshegn.

Kan monteres på eksisterende hegn
Elektrisk sikringshegn kan monteres på de fl este eksisterende hegn.Fornuftig pris
Prisen er rimelig. I fl ere tilfælde har hegnet tjent sig ind på under et år – og så har man 
sparet ærgelserne og besværet ved indbruddene.

Stop tyven så tidligt som muligt
Strategien ligger i at standse eventuelle indbrydere ude ved hegnet og derved sikre  
reaktionstid for alarmen/vægteren i tilfælde af indbrudsforsøg.
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Nyttig information
• Der gives signal til alarmanlægget ved fejl eller  overklipling
• El-hegn kan monteres på de fl este typer hegn. 
• Alarmanlæg overvåger og registerer omgående forsøg på gennem 
    brydning af hegnet.

Få et tilbud på en færdig løsning
Vi kan være din sparringspartner fra idé til færdigt projekt. Kontakt os 
for et godt tilbud på opmåling, projektering, materialer samt opsætning.
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