- leder alltid RubberGuard Barrier
RubberGuard Barrier är en avancerad elektriskt ledande gummimatta för både djur och säkerhetsapplikationer inom
områdesskydd. Basen i lösningen är en tunn kopparledare med överdrag av elektriskt ledande gummi och därmed
kortslutningssäker. Gummimattan finns att tillgå i flera bredder.

Användningsområden
•
•

Jordbruk, djurparker - elektrisk färist.
Områdesskydd - larmad/olarmad, kortslutningssäker och svårforcerad lösning.

RubberGuard Barriers unika egenskaper
Det elektriska barriärsystemet RubberGuard Barrier består av en bred gummimatta med elektriskt ledande gummi på ovansidan, isolerad på undersidan, och en ingjuten koppartråd. Barrier kan monteras på väggar, murar och staket för att avskräcka,
upptäcka och överrumpla inkräktare. Den kan inte kortslutas och nästan omöjlig att klippa av tack vare dess tjocka material
och är därför en utmärkt lösning i skyddsapplikationer. Den är dessutom estetiskt tilltalande.
För djurhållning går RubberGuard Barrier att använda som en elektrisk färist som tål passage av fordon och maskiner. Enkel
att installera och ansluta till befintligt elstängsel.
•

Ekonomisk - låga underhållskostnader och en lång livslängd

•

Kortslutningssäker - den unika gummimattan kortsluts inte av växter, snö eller jord. Den kan till och med ligga i vatten. Du
får därmed ett skydd som fungerar optimalt under alla förhållanden.

•

Stabil spänning - lågt spänningsfall över gummimattan och den fungerar på långa avstånd.

•

Lätt att montera - gummimattan kan limmas eller skruvas fast mot underlaget.

•

Minimalt underhåll och lång livslängd - gummimattan är vind-, väder och UV-beständig. Den tål temperaturer på mellan
-30 grader till +80 grader och livslängden är minst 20 år enligt Teknisk Institut i Danmark.

•

Miljövänlig - gummimattan rostar inte. Den avger inte heller metaller eller andra partiklar till omgivningen.

Produktfakta RubberGuard Barrier
RubberGuard Barrier består av strömförande/ledande gummi med ingjutna koppartrådar. Gummit leder strömmen från
kopparledarna till ytan av gummimattan, baksidan är isolerad, och förebygger samtidigt kortslutning vid beröring av
vegetation mm.
•
•
•

Färg		
Bredd
Bredd

Svart
10 cm*/20 cm*/30 cm á 20 m
50 cm/100 cm** á 10 m

* Bredd 10 cm och 20 cm monteras med lim då isolerade kanter saknas.
** Minsta leverans 50 m.
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