Drempels en mechanische versperringen
Drempels worden toegepast voor het gecontroleerd afsluiten van een locatie, welke in een
vandaalgevoelige omgeving staat.
De drempel is een ideale oplossing voor bijvoorbeeld penitentiaire inrichtingen, die een
toegangscontrole voor voertuigen wil hebben. Ongewenste personen met een voertuig kunnen dan
niet voorbij de drempel komen, mits de omgeving goed is afgesloten. Hiermee kan een
vluchtpoging, met een voertuig, voorkomen worden. Indien de toegangscontrole ook voor personen
moet gelden kan men de drempel combineren met een speedgate.
De drempel is geschikt voor alle voorkomende besturingssystemen, van een eenvoudige drukknop
bediening tot een automatisch systeem met bijvoorbeeld kentekenherkenning.. Bij een
geautomatiseerd systeem is het toepassen van een waarschuwingssein (rood/groen of rood/geel)
zeer gewenst.
Thole levert meerdere soorten drempels en deze zijn als volgt onderverdeeld:
Drempel
Drempel
Drempel
Drempel
Drempel

Type
Type
Type
Type
Type

Junior
I
I D1
I D2
III

Het belangrijkste onderscheid in de verschillende drempels is de afmeting van de af te sluiten
toegang en of het voor een richting of meerdere richtingen toepasbaar moet zijn.
Naast een drempel levert Thole ook een ramblocker. Dit is een neerklapbare blokkering voor de
afsluiting van bijvoorbeeld een open parkeerterrein waarop wekelijks een parkeerverbod geldt,
vergelijkbaar met een handbewogen bollard. Het grote voordeel is dat de ramblocker een bredere
afsluiting heeft ten opzichte van een bollard. Daarentegen is een bollard makkelijker te bedienen.
Daarnaast is een ramblocker een goed alternatief om ramkraken te voorkomen. De ramblocker is
makkelijk te plaatsen voor een gevel of een deur.
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Drempel type Junior

Toepassing
De drempel wordt toegepast in een vandaalgevoelige omgeving waar een afsluitboom niet
toepasbaar is. De drempel is geschikt voor alle voorkomende besturingssystemen.
Bij een geautomatiseerd systeem is het toepassen van een waarschuwingssein (rood/groen of
rood/geel) zeer gewenst.
Het hydraulisch aggregaat dient in de besturingskast, maximale afstand tot drempel is 15 meter,
aangebracht te worden. Bij spanningsuitval zakt de drempel automatisch in het wegdek.
Technische gegevens
Frame
Afmetingen:

685 x 810 mm.

Gewicht:

250 kg. (excl. betonfundatie)

Uitvoering:

1 klep

Kleur:

zwart

475 x 415 mm.

Verlichting:

De klep is standaard in de aanrijdzijde voorzien van een
LED armatuur.

Kleur:

standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016) andere
kleuren op aanvraag.

Bewegingswerk
Aandrijving:

Hydraulisch.

Bewegingstijd:

circa 3 sec.
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455

Klep
Afmetingen:

60

415

590

Drempel Type I

Toepassing
De drempel wordt toegepast in een vandaalgevoelige omgeving waar een afsluitboom niet
toepasbaar is. De drempel is geschikt voor alle voorkomende besturingssystemen.
Bij een geautomatiseerd systeem is het toepassen van een waarschuwingssein (rood/groen of
rood/geel) zeer gewenst.
Technische gegevens
Frame
2.785 x 672 mm

Gewicht:

450 kg. (excl. betonfundatie)

Uitvoering:

1 klep

Kleur:

zwart

300

Afmetingen:

Afmetingen:

1.850 mm

Kleur:

standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016) ander kleuren op
aanvraag

Bewegingswerk
Aandrijving:

hydraulisch

Bewegingstijd:

circa 3 sec.
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638

Klep

Drempel Type I D1

Toepassing
De drempel wordt toegepast in een vandaalgevoelige omgeving waar een afsluitboom niet
toepasbaar is. De drempel is geschikt voor alle voorkomende besturingssystemen.
Bij een geautomatiseerd systeem is het toepassen van een waarschuwingssein (rood/groen of
rood/geel) zeer gewenst.
Technische gegevens

Afmetingen:

4.870 x 672 mm

Gewicht:

700 kg. (excl. betonfundatie)

Uitvoering:

2 kleppen voor één rijrichtingen

Kleur:

zwart

300

Frame

Afmetingen:

1.850 mm

Kleur:

standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016) ander kleuren op
aanvraag

638

Klep

Bewegingswerk
Aandrijving:

Hydraulisch.

Bewegingstijd:

circa 3 sec.

672
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Drempel Type I D2

Toepassing
De drempel wordt toegepast in een vandaalgevoelige omgeving waar een afsluitboom niet
toepasbaar is. De drempel is geschikt voor alle voorkomende besturingssystemen.
Bij een geautomatiseerd systeem is het toepassen van een waarschuwingssein (rood/groen of
rood/geel) zeer gewenst. De drempel bestaat uit 2 kleppen die elk in een aparte rijrichting staan.
Technische gegevens

4.870 x 672 mm

Gewicht:

700 kg. (excl. betonfundatie)

Uitvoering:

2 kleppen elk voor een rijrichting

Kleur:

zwart

638

Afmetingen:

Klep
Afmeting:

1.850 mm

Kleur:

standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016) andere kleuren
op aanvraag

Bewegingswerk
Aandrijving:

hydraulisch

Bewegingstijd:

circa 3 sec.
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300

Frame

Drempel Type III

Toepassing
De drempel wordt toegepast in een vandaalgevoelige omgeving waar een afsluitboom niet
toepasbaar is. De drempel is geschikt voor alle voorkomende besturingssystemen.
Bij een geautomatiseerd systeem is het toepassen van een waarschuwingssein (rood/groen of
rood/geel) zeer gewenst. De drempel is door zijn hoge klep uitermate geschikt voor object
beveiliging.
Technische Gegevens

4.340 of 4.840 of 5.340 x 1.166 mm. (afhankelijk van de
klepbreedte.)

Gewicht:

1.000 kg. (excl. betonfundatie)

Uitvoering:

1 klep

Kleur:

zwart

875

Afmetingen:

600

Frame

Klep
Afmetingen:

3.000, 3.500 of 4.000 mm

Kleur:

standaard rood/wit (RAL 3020/RAL 9016) andere kleuren
op aanvraag

Bewegingswerk
Aandrijving:

hydraulisch

Bewegingstijd:

circa 5 seconden
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