Sporta laukumi

Efektīvi sporta laukumu nožogošanas risinājumi

www.betafence.com

1. Sporta laukumu drošība

Sargājam visu, kas ir svarīgi

Betafence izaugsmes stratēģija

Mūsu modernajā pasaulē pastāv liels pieprasījums pēc
drošības un apsardzes. Betafence palīdz tevi aizsargāt,
vienlaikus neierobežojot tavu brīvību. Betafence izstrādā
risinājumus, kuri ir piemēroti dažādu klientu vajadzībām:

• aktivitātes pieaugums pasaules tirgū;
• turpmāka augstākas kvalitātes produktu līnijas attīstība;
• klientiem piemērotu risinājumu ar optimālo pievienotu
vērtību radīšana;
• pastāvīga tieksme pēc lielākas klientu apmierinātības.

• perimetru žogi, atbaidīšanas sistēmas, rūpniecības
teritoriju apsardzes, uziešanas un piekļuves kontrole
(noliktavu, elektrostaciju, liela riska teritoriju ir u.c.),
komunālo un citu pakalpojumu uzņēmumu (ieslodzījuma vietu, militāro ēku kompleksu u.c.) un publiskās
infrastruktūras (dzelzceļu, lidostu, autostrāžu, sporta
laukumi, u.c.) apsardze,
• plašākais žogu sortiments, kas ir domāts dzīvojamiem
rajoniem un lauksaimniecībai (no skaista dizaina dārza
žogiem līdz lauku žogiem),
• metināta tīkla žogi, kas ir domāti rūpniecības uzņēmumiem (metinātu plākšņu – celtniecības sektoram,
gabiona žogi, cauruļvadu apsardze, izolācija u.c.).
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Lai nostiprinātu šo stratēģiju, Betafence arī turpmāk
attīstīs savu partneru tīklu un investēs jaunumos un
sistēmu integrācijā. Veiksmīgi realizēt lielus projektus ir
gan Betafence konmpetence, gan arī viena no nākotnes
prioritātēm.

Mērķis: klientu apmierinātība
Betafence pienākums savu klientu acīs būt „numur viens“.
Tas ir iespējams tikai pastāvīgi strādājot ar klientiem.
Betafence var labāk un ātrāk apmierināt savu klientu un
tirgus vajadzības, pateicoties pieredzei pasaules tirgū.

Šajā bukletā prezentējam nožogošanas risinājumus, kas domāti dažāda veida sporta
laukumiem:
• futbola,
• regbija,
• amerikāņu futbola,
• beisbola,
• vieglatlētikas

Satura
rādītājs

Obligāta sporta laukumu drošība
Arvien pieaugoša drošības un dalībnieku aizsardzības prasība palielina pieprasījumu pēc
efektīva nožogojuma pilnā perimetrā.
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„Betafence“ spērusi vienu soli uz priekšu, piedāvājot visu kompleksveidīgu risinājumu
paketi, kas ir domāta sporta laukumiem. Tādā veidā drošs paneļu žogs pilnībā tiek
piemērots dažādiem vārtiem, barjeru līdzekļiem un turniketiem.
„Betafence“ drošības sistēmas ietver arī mobilos žogus, elektronisko komponentus,
detektēšanas līdzekļus, identitātes noteikšanas kontroles līdzekļus un reģistrāciju.
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Nožogošanas risinājumu funkcionalitāte

Žogus var lietot dažādām vajadzībām.
„Betafence“ piedāvā piemērotāko risinājumu,
ņemot vērā konkrētu gadījumu, nepieciešamu
drošības līmeni un riska vērtējumu. Mēs
izdalām 5 galvenās funkcionalitātes īpašības:

Robežu noteikšana

Atbaidīšanas efekts

Robežu noteikšanas kategorijai pieskaitāmi žogi nosaka
laukuma robežas. Tie neizraisa ne atbaidīšanas,
ne aizkavēšanas efektu.

Atbaidīšanas efektu izraisošu kategorijas žogi novērš
personu ielaušanas iespēju. Cilvēkiem, kuriem netiek
atļauts nokļūt apžogotā teritorijā, žogs, kas ārēji izskatās
spēcīgs, izraisa atbaidīšanas efektu.

Robežu noteikšana ir tikai parādīšana, kur sākas un
beidzas zona.
Šai grupai piederošie žogi sporta laukumu apžogošanai
tiek lietoti reti, tāpēc plašāk par tiem šajā bukletā netiks
stāstīts.
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Atbaidīšanas efektu izraisoši žogi veido fizisku
šķēršļi, kas skaidri rāda, ka teritorijā nokļūt var tikai
ar atļaujām.

Aizkavējuma efekts

Nokļūšanas kontrole un pārkāpumu noteikšana

Plūsmas vadīšana

Aizkavējuma efektu izraisošu žogu kategorijai piederoši
žogi aizsprosto ieeju un tāpēc tiek uzskatīti par drošības
nožogojumu.

Nokļūšanas kontroles un pārkāpumu noteikšanas sistēmas
ir aktīvas drošības sistēmas daļas.

Plūsmas vadīšanas sistēmas darbojas preventīvā
veidā, lieliem pūļiem tās veido nožogojumu, lai
varētu izvairīties no iespējamam problēmām.

Aizkavējums tiek raksturots kā laiks, kurā žogs aiztur
personas, kuras mēģina ielauzties. Nepieciešams aizkavēšanas laiks ir īpaši cieši saistīts ar apsardzes reaģēšanas
laiku, t.i. laiku, kas ir nepieciešams, lai apsardzes dienests
vai policija paspētu reaģēt. Jo ilgāks apsardzes reaģēšanas laiks, jo lielākam ir jābūt aizkavējuma faktoram.
Policijas vienību testi liecina, ka lielas drošības žogu
aizkavējuma faktoram ir jābūt vairāk kā četrdesmit reizes
lielākam nekā pārējās sistēmās:

Nožogojuma

aizkavējuma
efekts

Stieples tīkla žogs
Metināta tīkla žogs
Betafence Securifor ®

15 sekundes
3 minutes

Betafence Securifor ® 2D

Šajā jomā „Betafence“ piedāvājams sortiments ir ļoti plašs,
ieskaitot arī ierastas nokļūšanas teritorijā kontroles iekārtas,
piem. Vārtus, turniketus ir aizsargājošus nožogojumus.
Visbiežāk nokļūšanas kontrole noslēdzas ar pārkāpumu
noteikšanas sistēmām, kuras izseko jebkāda veida nevēlamu žoga pārkāpšanu noteiktā aizkavējuma laika posmā.
Tādi elektroniskie komponenti kā skaņas signalizācija,
aizsargājošs apgaismojums un novērošanas kameras arī
var izraisīt atbaidīšanas efektu; tie vienkārši aizsprosto ceļu
notikumiem...

Plūsmas vadīšanas sistēmām ir jābūt stiprām
un izturīgām un vienlaikus arī elastīgām, lai
tās varētu piemērot konkrētam gadījumam.

11 minūtes
18 minūtes

Sporta laukumi
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3. Ar konkrētām vajadzībām saistīti risinājumi

D

B

C

A
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Konkrētām sporta laukumu zonām ir atšķirīgas prasības. Nosakot šādas zonas,
katrai no tām var piedāvāt piemērotāko nožogošanas risinājumu.

A ZONA: sporta laukuma perimetrs

B ZONA: spēļu laukuma perimetrs

C ZONA: treniņu zona

Viss laukuma perimetrs tiek aizsargāts ar perimetra
žogu. Tādam risinājumam piemīt atbaidīšanas efekts:
tas rāda, ka ieiet drīkst tikai personas ar caurlaidēm.

Spēļu laukums ir lielākā drošības riska zona. Tādā
gadījumā tiek izvēlēts žogs ar aizkavējuma efektu.
Aizkavējuma faktors (laiks, kurā barjera aiztur
personu, kura mēģina ielauzties) tiek defi nēts atkarībā
no laika, kurā ir jānoreaģē drošības dienestam vai
policijai.

Acīmredzams, ka šajā gadījumā apžogo mazākas drošības riska, salīdzinoši ar spēļu laukumu, zonu. Neskatoties
uz to, tomēr tā ir zona, kurā slēpjas sava veida draudi.
Visos gadījumos ir nepieciešams novērst iespēju
netraucētai nereģistrētu personu ieejai bez caurlaides.
Piemēram, pietiks ar vienkāršu pietiekoša izmēra turniketu
un ieejas kontrolei paredzētu pazīmju nolasīšanas iekārtu.

Bīdāmie vārdi, barjeras un nožogojumi nodrošina
nepieciešamu nokļūšanas kontroli.

Turniketi nodrošina personāla ieejas kontroli. Tajos var
būt iebūvēti attiecīgu pazīmju nolasīšanas ierīces tam,
lai teritorijā esošs cilvēks vienmēr būtu atpazīstams.
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Neliela skatītāju skaita gadījumā publikas un spēlētāju
nodalīšana nespēlē būtisku lomu, taču tomēr tāda
atdalīšana ir nepieciešama. Tas ir nepieciešams tāpēc,
lai spiegi, žurnālisti un uzbāzīgi līdzjutēji atrastos drošā
attālumā. Nedrīkst aizmirst arī tādu faktu, ka, kaut gan
spēlētāji skaitās publiskas personas, viņiem arī ir
attiecīgas tiesības uz privātumu.

4. „Betafence“ projekta izklāsts

Projekta apraksts

Vajadzībām atbilstoša
projektēšana

Ražošana

4.1. Projekta apraksts
Kas?

• Konkrētu vajadzību defi nēšana – vēlams, lai tas notiktu sākotnējā laikā posmā.
• Optimāli pilnīga risinājuma izstrādāšana, ņemot vērā:
- funkcijas,
- dizainu un materiālu izvēli,
- pārkāpumu noteikšanas sistēmu integrēšanu,
• Iespējamu vāju vietu noteikšanu

Kā?
D ZONA: transporta un cilvēku plūsma
Futbola sacīkšu (kā arī citu sporta pasākumu) laikā
emocijas plūst pāri malām. Ir būtiski, lai konkurējošu
komandu līdzjutēji tiktu stingri nodalīti vieni no otriem.
Tāds noteikums tiek attiecināts uz maršrutu no
automašīnu stāvvietas līdz stadionam un atpakaļ.
Pastāvīga cilvēku pūļa novērošana ar video kamerām
arī nodrošina kopīgu drošību, jo miera traucētāji
apzinās, ka viņus filmē. Tāpēc vienmēr ir ieteicams
lietot caurredzamu apžogojumu.

• riska izvērtējums,
• profesionāla projektētāju un inženieru komanda,
• komunicēšana un mijiedarbība ar galējo lietotāju.

Kādu papildus vērtību dod „Betafence“?

Drošības līmeņu noteikšana un piemērotāka risinājuma piedāvājums.

4.2. Projektēšana piemērojoties
pasūtītāja vajadzībām
Kas?

• pasūtītāja vajadzībām piemērotu risinājumu, kas ir pamatoti ar globālu viedokli, izstrādāšana.

Kā?

• vietējo klientu pārzināšana ar vietējo partneru palīdzību,
• komunicēšana un mijiedarbība ar galējiem lietotājiem un apakšuzņēmējiem,
• visu nepieciešamu komponentu – žogu, vārtu, nokļūšanas kontroles, pārkāpumu noteikšanas, kameru,
elektronisko komponentu, programmatūras u.c. – integrēšana.

Kādu papildus vērtību dod „Betafence“?

Rūpīgi sagatavotas konsultācijas klientiem un citi līdzekļi izmantojot visas „Betafence“ organizācijas iemaņas:
inženierijas, pārdošanas, ražošanas, kvalitātes, loģistiku.
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Vājo vietu un riska izvērtējums

Profesionāla
uzstādīšana

Teritorijas vājās vietas tiek definētas kā visdažādāko
faktoru kombinācija un to faktoru savstarpēja mijiedarbība: tā ir robežošanās ar ceļiem, izplānošana,
iespēja nokļūt cilvēkiem un transportam, struktūra,
funkcionāls projekts, izmantoti būvmateriāli u.c.

Apkalpošana
pēc pārdošanas

„Betafence“ projekta komanda savu darbu uzsāk
sākot no stipro vietu, draudu un esošas drošības
apskates. Vadoties pēc tādas analīzes tiek noteiktas
prioritātes.

4.3. Ražošana
Kas?

Galu galā tiek izveidots klienta vajadzībām
pieskaņots stratēģisks plāns, paredzot, kad zonas
ir visvairāk vājākas un kādiem drošības kritērijiem
ir jāatbilst apžogošanas sistēmai.

• iekšēja projekta vadīšana: pasūtījumu vadīšana, ražošana, kvalitāte, prezentēšana.

Kā?

• katram projektam tiek izveidota projekta komanda,
• lielas ražošanas potences un rūpnieciska pieredze,
• stingri kvalitātes standarti.

Tā kā „Betafence“ ir pabeigtu produktu sortimentu,
tā var uzņemties atbildību par visu projektu. Tad,
ņemot vērā esošu budžetu, tiek izstrādāts līdzekļu
plāns un tā realizēšanas grafiks.

Kādu papildus vērtību dod „Betafence“?

Pilnīgs risinājums (plānošana ->ražošana->kvalitāte->pārdošana->loģistika)

4.4. Profesionāla uzstādīšana

Sporta laukumu riska faktori:

Kas?

- ieeja bez biļetes,
- huligānisms,
- zādzība,
- līdzjutēju samaisīšanās.

• lieliska uzstādīšana, ņemot vērā galējo produkta piemērošanu.

Kā?

• „Betafence“ tehniskais atbalsts lielu projektu uzstādīšanā,
• profesionālu montētāju tīkls,
• partneru apmācības,
• detalizētas uzstādīšanas instrukcijas,
• pārbaudes veikšana uzstādīšanas vietās.

Kādu papildus vērtību dod „Betafence“?

10 gadu garantija „Betafence“ partneru uzstādītām „Betafence“ sistēmām (skat. 20.lpp.)

4.5. Apkalpošana pēc pārdošanas
Kas?

• ātra un efektīva apkalpošana problēmu gadījumā (vandalisms, nepiemērota lietošana, avārija u.c.),
• produkta apmainīšanas garantija.

Kā?

• caur lieliski strādājošu kvalitātes struktūrvienību,
• pārbaudes veikšana uz vietas tajā gadījumā, ja pastāv problēmas.

Kādu papildus vērtību dod „Betafence“?
Tirgus līdera stiprība un reaģēšanas ātrums.

Sporta laukumi
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Nylofor® 2D Super
Augstums
Platums
H/V diametrs
Tīkls
Dubultstieple
Loks
Segums

1.03 -> 2.03 m
2.5 m
2 x 6 mm/5 mm
200 x 50 mm
nav
nav
galvanizēts + poliesteris

Bekasport® stabu sistēma

Augstums 3.8 -> 7.0 m
Profils Taisnstūris
Izmērs ir atkarīgs no augstuma
- tiek saskaņots ar Nylofor D Super plāksnēm
- satur ūdensizturīgus nostiprinājumus
Segums galvanizēts + poliesteris

5.1. Funkcionalitāte:
Produktu sortiments
Nylofor® plākšņu sistēma lieliski atbilst vajadzībām
izraisīt atbaidīšanas efektu. Šeit kopā saskan stiprums
un ilgmūžība. Nylofor ir vesela sistēma, kuru veido
plāksnes, stabi un vārti, kuri ir izgatavoti no smagas
taisnstūra raksta metinātas stieples tīkla.
Dažāds augstums, stieples diametrs, tīkls, loki u.c.
– visu to var izvēlēties atkarībā no plānojamā drošības
līmeņa.
2D zīme nozīmē, ka tā ir horizontāla dubultstieple, kas
ir domāta lielākas drošības nodrošināšanai. Īpašā veidā
izgatavots loks Nylofor 3D Super iekārtās nodrošina
neērtu kāpšanu pār žogam.
Lai uzzinātu vairāk par sevišķām visu Nylofor žogu īpašībām,
lasiet „Betafence” Nylofor produktu bukletu.

Izvēršanas elkonis
Pēc izvēles vienpusēji vai
dubultie, taisnie vai liektie elkoņi gandrīz pilnībā izslēdz pārkāpšanas iespēju. Ņemot vērā
konkrētas drošības vajadzības,
elkoņiem klāt var piemontēt
plāksnes, dzeloņstiepli vai
jostu ar asmeņiem.
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Atbaidīšanas efekts
Praktisks piemērs: Al Nasr stadions Dubajā

Lieliska un estētiska
drošības kombinācija
Notiekot liela mēroga sacensībām, pūlis kļuva
nekontrolējams: tas nogāza vietējo ražotāju
izgatavoto žogu un ielauzās laukumā. Šie
notikumi radīja problēmas drošības jomā. Lai
nākotnē izvairītos no līdzīgām situācijām, viņi
palūdza, lai „Betafence“ izstrādātu piemērotu
drošības žogu.

„Betafence“ risinājums ir Nylofor 2D Super plāksnes,
metināti Nylofor taisnstūra formas pārklāti stabi un
izvēršanas elkoņi. Tie gandrīz pilnībā izslēdz iespēju
skatītājiem nokļūt laukumā. Vienlaikus tas ir ievērojami
stiprāks un drošāks apžogojums stadiona iekšpusē.
Turklāt, baltu plākšņu un zilu stabu kombinācija rada
tīruma, kārtīguma un estētiska baudījuma sajūtu.
Nokļūšanas kontroli nodrošina Nylofor 2D Super
pagriežamie vārti.

Sporta laukumi

Lai šī jaunā žoga būvprojekts tiktu veiksmīgi realizēts,
ievērojama loma bija “Betafence” atbalsta
komandai. Tās veikta detalizēta stāvokļa analīze,
norādījumi, pieredze un projekta atbalsts bija,
īpaši vērtīga lieta.
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Turniketi un barjeras

- turniketi: manuāli, pusautomātiski un
automātiski
- vienkārtēji vai dubulti turniketi
- barjeras: manuālas vai automātiskas
- barjeras no 3 līdz 10 m garumam

Publifor ®

Metāla pamatne, kas ir aizpildīta ar betonu
Galvanizētas un ar plastiku pārklātas plāksnes,
Nylofor 2D Super veids
Augstums
2.51 m (pamats: 0,88 m/plāksne: 1,63 m)
Plotums
2.5 m
H/V diametrs
2 x 8 mm/6 mm
Tīkls
200 x 50 mm

5.2. Funkcionalitāte:
Produktu sortiments
“Publifor® saskaņo īpaši augstu drošības līmeni un lielu
mobilitāti. Tas ir ļoti izturīgs žogs, taču neskatoties uz
to arī ļoti mobils. Tas ir projektēts tā, lai varētu vadīt
īpaši lielu skatītāju plūsmu, taču vienlaikus līdzjutējus
norobežotu vienus no otriem.
Patentēta Publifor® sistēma atbilst stingrām Itālijas
olimpiskās komitejas (CONI) standarta prasībām un tika
uzstādīta ar mērķi aizsargāt vairākus stadionus, piem.,
Juventus un AS Roma.”

Nylofor ® swing gates

Augstums 1.30 – 2.43 m
Platums
1 – 10 mm
Segums
galvanizēta + poliesteris

Izvēršanas elkonis
Pēc izvēles vienpusēji
vai dubultie, taisnie vai
liektie elkoņi gandrīz
pilnībā izslēdz pārkāpšanas iespēju. Ņemot
vērā konkrētas drošības
vajadzības, elkoņiem klāt
var piemontēt plāksnes,
dzeloņstiepli vai jostu ar
asmeņiem.
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Atbaidīšanas efekta izraisīšana ārpus teritorijas
Praktisks piemērs: Romas Olimpiskais stadions

Publifor ®, mobilie
Augstas drošības žogi
Pēc Cīņas pret vardarbību likuma ratificēšanas
2005.gadā, „Olimpico“ kļuva par pirmo stadionu,
kas atbilst jaunākiem noteikumiem. Tas notika
pateicoties palīdzībai, kuru sniedza „Betafence“
projektētāji un tehniskie speciālisti.

Pirmais svarīgais projekts bija saistīts ar 300 m
garām modulārām struktūrām, kas varētu
konkurentu līdzjutējus nodalīt pie ieejas un
izejas. Vēlāk tika pievienots papildus 300 m
ārējais nožogojums, kas pildija stadionā
ienākošo līdzjutēju sākotnējā ﬁltra funkcijas.
Prasības: izmēģināts stiprums, režģu tips, nepārkāpjama
barjera, kuru nepieciešamības gadījumā var noņemt
izmantojot autokrānu.
Risinājums: jauna, īpaši novatoriska Publifor sistēma,
kas ir izgatavota no diviem elementiem ... betona pamatne, kas ir pārklāta ar metāla loksni un plāksnes Nylofor
2D Super žogs, kas ir izgatavots no galvanizētiem un ar
poliesteru pārklātiem metāla stieņiem, kas ir nerūsējoši

Sporta laukumi

un triecienizturīgi. CONI speciālistus arī ieinteresēja
“Betafence” risinājums un viņi sabiedrībai piešķīra
oficiālu CONI piegādātāja statusu, piešķirot īpašas sporta
funkciju ēku žogu un barjeru piegādes tiesības.
Projekta stiprās puses:
• Projekts realizēts kopā ar CONI,
• patentēts risinājums ir izstrādāts atbilstoši klienta
specifikācijām,
• moduļa sistēma,
• tiesiskās vides ietekme,
• liela mēroga projekts.
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Securifor®
Augstums
Platums
H/V diametrs
Tīkls
Dubultstieple
Loks
Segums

Securifor® 2D
Augstums
Platums
H/V diametrs
Tīkls
Dubultstieple
Loks
Segums

2.00 -> 6.00 m
2.518 m
4 mm/4 mm
12.7 x 76.2 mm
nav
nav
galvanizēta + poliesteris

2.00 -> 6.00 m
2.518 m
4 mm/6 mm
12.7 x 76.2 mm
Kas 152.4 mm
nav
galvanizēta + poliesteris

Securifor® 2D Varimesh
Augstums
Platums
H/V diametrs
Tīkls
Dubultstieple
Loks
Segums

Securifor® 3D
Augstums
Platums
H/V diametrs
Tīkls
Dubultstieple
Loks
Segums

3.00 -> 6.00 m
2.518 m
4 mm/6 mm
12.7 / 25.4 / 50.8 x 76.2 mm
kas 152.4 mm
nav
galvanizēta + poliesteris

5.3. Funkcionalitāte:
Produktu klāsts
Aizkavējuma efektu izraisošu produktu kategorijai pieder
„Securifor“ sortiments. Šo vienotu sistēmu veido
Smagas, augstas aizsargājošas plāksnes un divu veidu
stabi.
Pateicoties mazam tīkla acu lielumam, smagai stieplei
un tās lielam diametram, šos žogus ir grūti nojaukt vai tiem
pārkāpt pāri. Vienlaikus tiek nodrošināta laba redzamība
(kas ir īpaši būtiski novērošanas kamerām)
un ilggadīgums. Trīsdimensiju noslēgums savā starpā
saskaņo drošību un estētisko skatu.
Augstuma, stieples diametra, tīkla, aizliekšanas, utt.
dažādība ļauj izvēlēties produktus atkarībā no paredzamā
drošības līmeņa. Norāde „2D“ nozīmē dubultas
horizontālas stieples, kas nodrošina lielāku drošību.
Par īpašām produktu īpašībām lasiet bukletā „Betafence Seurifor“.

2.00 -> 3.00 m
2.518 m
4 mm/4 mm
12.7 x 76.2 mm
nav
ir
galvanizēta + poliesteris

Vārti ar panikas režīmu
Sporta laukumu vārtiem domāta
sistēma ar panikas režīmu – tas ir drošs
risinājums skatītājiem. Sacensību laikā
kārtības uzraugi vada panikas vārtus
ar panikas režīmu. Gadījumā, ja
veidojas bīstama situācija un skatītājiem
ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk
iziet no stadiona, kārtības uzraugi var
viegli, neievainojot un neapdraudot sevi,
iedarbināt sistēmu ar panikas režīmu.

14
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Aizkavējuma efekts
Praktisks piemērs: Estadio do Dragão Portugālē

Securifor ®, pilnībā droša
nožogošanas sistēma
Jaunais “Futebol Clube do Porto” stadions,
kas atrodas Oporto pilsētas centrā, bija viens
no pirmajiem, attiecībā uz kuru tika piemērots
izsmeļošs drošības pētījums par saistītām
specifikācijām. Pēc pētījuma veikšanas
visām investīcijām šajā stadionā vajadzētu to
pārvērst iespaidīgā struktūrā, kas ir aprīkota ar
ūdensnecaurlaidīgu sistēmu.

Lai realizētu minētas specifiskas prasības, tika izvēlēta
vesela SECURIFOR sistēma, kurā galvenās rūpes bija
ārēja stadiona apžogošana un tā tuvuma citiem objektiem
un nokļūšanas teritorijā kontroles jautājumi.
Securifor, kurā tīkla actiņas ir mazākas par pirksta
biezumu, bet 4 mm diametru bieza stieple ir īpaši izturīga, ir pilnībā droša apžogošanas sistēma, kuru ir grūti
pārgriezt vai pārkāpt. Turklāt plāksnes piešķir maksimālu
caurredzamības iespēju un tāpēc visa uzmanība tiek
vērsta uz zādzībām, vandālisma gadījumiem un citiem
objektiem. Nožogojuma sistēmas plāksnes, stabi un

Sporta laukumi

vārti ir galvanizēti un pārklāti ar poliestera kārtu. Viss
tas garantē ilgmūžību, kas ir nepieciešams tāda veida
aizsargājošām struktūrām.
Pateicoties “Securifor” sistēmai Estadio do Dragao piemīt
ne tikai lieliska aizsardzības sistēma, bet arī nevainojama
nokļūšanas teritorijā sistēma caur vārtiem ar panikas
režīmu un caur pagriežamajiem turniketiem.
Vārti ar panikas režīmu atveras pēc viegla pieskāriena,
bet turniketi var griezties pretējā virzienā. Avārijas gadījumā cilvēki var viegli iziet no stadiona.
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Barjeras

- manuālās vai automātiskās
- no 3 līdz 10 m garumam
- sviras pozīcija : kreisā, labējā, centrs

Turniketi

- turniketi: manuāli, pusautomātiski
un automātiski
- vienkārtēji vai dubulti turniketi

5.4. Funkcionalitāte:
Produktu sortiments
Teritorijā nokļūšanas kontrole ir galvenā „Betafence“
koncepcija. Iespēja personām vai transportlīdzekļiem
nokļūt vai nenokļūt teritorijā, nevēlamu personu noteikšana,
identificēšana un neielaišana ļauj pārzināt, kas
atrodas teritorijā.
Visiem „Betafence“ produktiem piemīt Drošība. Vairāk par
„Betafence“ nokļūšanu teritorijā un „Secura Pulse“ produktiem lasiet šiem produktiem domātos bukletos.
Lai uzzinātu vairāk par sevišķām visu Nylofor žogu īpašībām, lasiet
„Betafence” Nylofor produktu bukletu.

Robusta ® sliding bīdāmie vārti:
kronšteina vai sliedes

- brīva iešana: 3 - 12 m;
- pilnībā metināta struktūra: īpaši izturīga; - ērta
pārraudzība, uzticami un droši;
- var ierīkot motorizētu sistēmu Bekamatic ®;
- var izvēlēties visus attiecīgus drošības
komponentus;
- atbilst EN 13241-1 standarta prasībām.

Vārti ar panikas režīmu

“Publifor” plaksnes pieprasa, lai tiktu uzcelti specifiskie
vārti, kas ir aprīkoti ar drošības virām un slēdzenēm
ar panikas režīmu. Panikas gadījumā, vārtus var viegli
atvērt, neizraisot nekādus draudus vārtus atverošai
personai, kā arī evakuēt cilvēkus.
Augstums : 2,53 m
Platums: 1,43 m - 6,14 m
Loks: nav
Vārtos var būt uzstādītas Nylofor 2D super vai
Securifor plāksnes.
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Nokļūšanas kontrole
Praktisks piemērs: Leipcigas stadions Dortmundē

„Betafence“ un pasaules
kausa futbola čempionāts Vācijā
„Betafence“ piedalījās pēdējā Eiropas kausa
futbola čempionāta Portugālē rīkošanā.
„Betafence“ izstrādāja sistēmu, kas ir domāta
nokļūšanas vairākos stadionos regulēšanai.
Sabiedrība arī pievienojas pie Pasaules kausa
čempionāta Vācijā 2006.gadā rīkošanas
– tā rūpējas par Leipcigas un Dortmundas
stadioniem.

2005.gada vasarā reģionālajam „Betafence“ partnerim
bija pienākums uzkonstruēt jaunus bīdāmos vārtus
Dortmundas Westphalia stadionam, kuram 2005.gada
decembrī tika piešķirts „Signal Iduna Park” nosaukums
un kurā bija jānotiek sešām Pasaules kausa sacensībām,
kā rezultātā stadions kļuva par vienu no svarīgākajiem
2006.gada Pasaules kausa sacensību vietām.
Šajā stadionā tika nospēlētas sešpadsmit ceturtās atlases grupas sacensību, kā arī pusfināla sacensības.

Stadiona Ziemeļu un dienvidu pusē „Betafence“ uzstādīja
vairāk kā 70 vārtu, kuri kļuva par jaunu nokļūšanas
teritorijā kontroles sistēmas sastāvdaļu.

Pēc 2005.gada sezonas beigām vasaras atvaļinājuma
laikā Pasaules kausa sacensību dēļ tika veiktas jaunākās
izmaiņas. “Betafence” partneris varēja izpildīt pasūtījumu
un šeit tam palīdzēja Werl pilsētā esoša “Betafence”
filiāle.

Beidzot „Betafence“ apkārt stadionam uzstādīja 140 metru plākšņu žogu VIP zonai un lai nožogotu atklātas telpas,
kas atrodas starp visvairāk attālinātiem balstiem. Tajā
nolūkā „Betafence“ izmantoja Nylofor 2D Super plāksnes.

Sporta laukumi

Turklāt 36 bīdāmos „Betafence“ vārtus uzstādīja ar EAN
koda nolasīšanas ierīcēm. „Betafence“ nožogošanas
sistēmas sevī ietver arī piegādātājiem domātus nokļūšanas teritorijā ceļus. Šim nolūkam ir domāti 11 m platumā
atverami „Robusta“ bīdāmie vārti (2,40 m augsti).

17

Publifor®

Metāla pamatne, kas ir aizpildīta ar betonu
Galvanizētas un ar plastiku pārklātas plāksnes,
Nylofor 2D Super veids
Augstums
2.51 m (pamats: 0,88 m/plāksne: 1,63 m)
Plotums
2.5 m
H/V diametrs
2 x 8 mm/6 mm
Tīkls
200 x 50 mm

Turniketi un barjeras

- turniketi: manuāli, pusautomātiski un
automātiski
- vienkārtēji vai dubulti turniketi
- barjeras: manuālas vai automātiskas
- barjeras no 3 līdz 10 m garuma

Nylofor® Nylofor® veramie vārti
Augstums		1.03 – 2.43 mm
Platums 		1 – 10 mm
Segums
galvanised + Polyester
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5.5. Funkcionalitāte:
Produktu sortiments
Plūsmas kontrole ir būtiskākais jebkādu aizsargājošu žogu
sistēmas elements, un tas īpaši ir svarīgi sporta laukumiem. Konkurentu līdzjutēji ir jānodala visu laiku. Satiksme
ir jānovirza konkrētos virzienos, bet lieli pūli ir jāpārbauda
un jānovirza tā, lai izvairītos no panikas un sadursmēm.
Jauna veida „Publifor“ lielas drošības plāksnes ar betona
un metāla pamatni, tika speciāli izstrādāts šī mērķa
sasniegšanai un lai atbilstu ļoti stingriem Itālijas olimpiskās
komitejas (CONI) prasībām.

Plūsmas kontrole
Praktisks piemērs: Ascoli stadions

Veiksmīga „Publifor“ produkta
integrācija Ascoli stadionā
Ascoli stadionā uzstādītas nožogošanas
sistēmas projekts, kas ir aprīkotas ar vārtiem ar
nolasīšanas ierīci, tapa ciešā sadarbībā
ar sabiedrības tehniskiem speciālistiem
(arhitektu Vespasiano), CONI (Itālijas olimpisko
Komiteju), „Servizi“ inženieriem un tehniskajiem
un komercstruktūras darbiniekiem.

Ascoli stadionā uzstādītas apžogošanas sistēmas, kas ir
aprīkotas ar vārtiem ar nolasīšanas ierīci, projekts tapa
ciešā sadarbībā ar sabiedrības tehniskiem speciālistiem
(arhitekts Vespasiano), CONI (Itālijas olimpiska komiteja),
„Servizi“ inženieriem un tehniskajiem un komercstruktūras
darbiniekiem.

Veiksmi nodrošināja Publifor® izvēle − šis produkts atbilst
Uni 10121 standarta prasībām, to var ātri noņemt izmantojot autokrānu.

Tādu dalībnieku komanda, pievienojot atbildīgu par
policijas vienību darbību un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu un ugunsdrošības organizāciju norādījumus,
izstrādāja projektu, kas pilnībā atbilst pašreizēju tiesību
aktu noteiktām prasībām.

Gatavojoties 2009.gada Vidusjūras valstu spēlēm, Ascoli
arī izvēlējas mūsu moduļus, kurus tagad sauc “Publifor”.
Rekonstruējot stadionu, patiesībā nožogošanas sistēmu
būs iespējams noņemt, bet pēc tam atkal to uzstādīt,
piešķirot pilnībā citu izskatu.

Projekta apjoms − aptuveni 200 moduļu (kuru veido 520
jūdžu) + 20 vārtu.

Visgrūtāk bija nožogošanas un vārtu sistēmu integrēt jau
izveidotā pilsētas vidē tā, lai tā būtu piemērota ne tikai
sacensībām, bet arī ikdienas pilsētas dzīves prasībām.

Sporta laukumi
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6. Betafence garantija
Kvalitāte
Pateicoties grupas spēcīgajai pozīcijai pasaulē un
kompetencei tehnoloģiju jomā „Betafence“ var ieguldīt
līdzekļus visos ražošanas procesa posmos lai vairotu
kopīgo kvalitāti.
ISO-9001 sertifikāts (kurš ir visām rūpnīcām) klientiem
nodrošinās augstāko piegādājamo sistēmu kvalitāti.

Kā Betafence kontrolē šo kvalitāti?
Izturības pārbaudes pret koroziju atbilst EN-10245-1
standartam, apliecina produktu pastāvēšanas ilgumu
agresīvā vidē:
• smidzināšanas pārbaudījums ar sāli: 720 st.;
• Kesternicho (SO2 tests): skābes lietus.
QUV pārbaudes simulē izturību pret bojājumiem, kas rodas saules gaismas, mitruma un temperatūras iedarbībā.
Visi Betafence produkti atbilst Eiropas standartiem.

Kā Betafence šo kvalitāti piemēro konkrētā
gadījumā?
Visiem profesionālas līnijas produktiem (plāksnēm,
stabiem, vārtiem) Betafence piešķir 10 gadu garantiju pret
koroziju. Šī garantija attiecas uz sistēmām, kuru uzstādīja
Betafence profesionāļu tīkla dalībnieki.
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„Betafence“ garantijas nosacījumi
Betafence garantija attiecas uz visiem
speciāliem projektiem, vadoties pēc
sekojošiem noteikumiem:
• iekārtas ir jāveido tikai Betafence produktiem;
• attālumam no jūras ir jābūt vismaz 500 metri.
Speciālo noteikumi attiecībā uz projektiem, kuri tiek
realizēti tuvākā nekā 500 m attālumā no pie jūras:
• pēc pasūtījuma produkti tiek ražoti un piegādāti
atbilstoši piemērotām specifikācijām;
• tiek piemērota 5 gadu garantija.
Attiecībā uz automatizācijas komponentiem tiek
piemēroti sekojoši garantijas noteikumi:
• pilna garantija 1 gada periodam;
• Betafence garantija attiecībā uz visu apkalpošanas
laiku.
Garantija uz produktiem samazinās proporcionāli.
Standarta garantijā netiek iekļauti pārmontēšanas
izdevumi.

Garantijas noteikumi, kas samazinās proporcionāli:
10 gadu garantija

5 gadu garantija

1-2 m.: 100 %
3-4 m.: 90 %
5-6 m.: 80 %
7-8 m.: 60 %
9-10 m.: 50 %

1-2 m.: 100 %
3 m.: 80 %
4 m.: 60 %
5 m.: 50 %

> 500 m no jūras

< 500 m no jūras

Pēc sīkākas informācijas lūdzu vērsties papildus.

Sporta laukumi
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7. Betafence apkalpošana

Betafence apkalpošana pirms pārdošanas
Betafence projekta komanda garantē lielisku risinājumu.
Klienta vēlāka apkalpošana un palīdzība viņam tiek nodrošināta dažādos projekta posmos – sākot ar pirmo fāzi.
Īpaši pieredzējuši tehniskā un tirdzniecības profila
speciālisti uz vietas izvērtē situāciju, sniedz padomus
klientiem un vada visu procesu. Komanda sastāv no
ekspertiem ar sevišķām un viens otru papildinošām iemaņām. Viņi izanalizē projektu un atrod risinājumu, kas tiek
pamatots ar iespēju plāniem un specifikācijām. Projekts
tiek pieskatīts un saskaņots ciešā sadarbībā ar klientu.

Kvaliﬁcēti partneri
Betafence var pakļauties uz kvalificētu partneru profesionāļu tīklu. Viņi ir rūpīgi apmācīti un saņem atbilstošu
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atbalstu. Šie partneri uzstādīšanas posma laikā pirmie
nodibina sakarus ar klientu.
Betafence partneru rīcībā ir detalizēta dokumentācija:
detalizētas uzstādīšanas instrukcijas, atbilstības deklarācijas un sertifikāti, kā arī galējiem lietotājiem domātas
instrukcijas.
Betafence piešķir garantiju attiecībā uz visām Betafence
sistēmām, kuras uzstāda profesionāli partneri.

Betafence apkalpošana pēc pārdošanas
Klienti var paļauties uz profesionālu Betafence palīdzību
arī pēc projekta realizēšanas. Jebkādu problēmu gadījumā var vērsties pie tīkla partneriem, kuri uz tām ātri reaģē
un attiecīgi darbojas.
Tehniskās apkalpošanas līgums garantē lielisku Betafence
piekļuves kontroles risinājumu darbu.

8. Par Betafence īsumā

1. vieta

Betafence, kuram pieder lielākais žogu un piekļuves
kontroles produkcijas sortiments, ir lielākais
nožogojuma sistēmu ražotājs visā Eiropā.

125 meistarības gadi

Betafence var lepoties ar 125 gadu uzkrāto pieredzi
augstas kvalitātes žoga ražošanā. Būdams produktu,
pakalpojumu un jaunumu īstenošanas līderis,
Betafence rada visas žogu rūpniecības pilnības
standartus.

490 milj. eiro apgrozījums

Betfence ar 490 milj. eiro pārdošanas apjomu
( 2007.g.), atrodas Eiropas žogu ražotāju tirgus
virsotnē.

2130 darbinieki

Pašlaik Betafence uzņēmumā strādā 2130 cilvēku.
Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Beļģijā.

14 rūpnīcas

Betafence ir 14 ražotnes, kas ir dibinātas 12 valstīs:
Beļģijā (Zwevegem), Francijā (Bourbourg),
Apvienotajā Karalistē (Sheffield & Wigan), Vācijā
(Schawlmtal & Werl), Itālijā (Tortoreto), Spānijā
(Burgos), Polijā (Kotlarnia), Dienvidāfrikā (Cape
Town), Ķīnā (Tianijn), Irānā (Bushehr), Turcijā
(Istambul) un ASV (Ennis, Texas štatā).

25 pārdošanas nodaļas

Betafende pārdošanas nodaļas atrodas visā
Eiropā un eksporta tirgū. Visiem mūsu pārdošanas
pārstāvjiem, kā arī visai organizācijai, vissvarīgākais
mērķis ir klients.

Rūpnīcas

90 valstis

Pārdošanas nodaļas

Betafence ir uzņēmums, kas darbojas visā pasaulē,
veic pārdošanas funkcijas un savus pakalpojumus
klientiem piedāvā vairāk kā 90 valstīs, kas atrodas
visos kontinentos.

Ziemeļamerika un Latīņamerika

Āfrika

Tuvie Austrumi

Āzija

United States
of America
Marietta
Miami
South Africa
Cape Town

Sporta laukumi
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Betafence Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Poland
tel.: +48 77 40 62 200
fax: +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.com
Zvanu centrs:
info@betafence.lv
www.betafence-zogi.lv

Pārstāvis:

LV
Betafence holdings ir Eiropas līderis žogu- aptveršanas sistēmu un pieejas kontroles jomā.
Visi izstrādājumu nosaukumi un firmu nosaukumi ir reģistrētas preču zīmes, piederošas Betafence holdingam.
Atstājam tiesības mainīt sortimentu un izstrādājumus.
Aizliegts kopēt un pavairot šī kataloga daļas vai to visu bez rakstiskas ražotāja piekrišanas.
2008
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Betafence NV
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
Belgium
tel.: +32 56 73 45 25
fax: +32 56 73 45 97
info.export@betafence.com
www.betafence.com

