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Graag willen wij wijzen op de voordelen welke het SIOUX  systeem u gaat bieden: 

 

 

 

 

 Detectie buitenste schil 

 Toepasbaar alle soorten hekwerk 

 Detectie van verschillende aanval technieken 

 Zelflerende detectie functie 

 Patroon herkenning 

 Touch & Zone 

 Pin Point op 1m nauwkeurig  

 Fuzzy Logic Technologie 

 Ongevoelig voor weersinvloeden 

 Tot 700 m omtrekbeveiliging per unit 

 Korte installatietijd ( plug & play ) 

 Zeer lage onderhoudskosten 

 Gaat preventieve werking van uit 

 Kosteneffectief 
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SIOUX  3 dimensionaal detectiesysteem 

 

Sioux is een innovatief en gepatenteerd detectiesysteem voor toepassing op alle soorten hekwerk. 

De werking van het systeem is gebaseerd op de MEMS technologie (micro-elektro-mechnical-

system). MEMS technologie wordt o.a. ook in mobile telefonie toegepast t.b.v. positiebepaling. 

Alle sensoren zijn apart geadresseerd en worden onderling continu vergeleken en geanalyseerd 

d.m.v. de  gepatenteerde “ Fuzzy Logic”  technologie. Hierdoor wordt een zeer stabiele 

detectieschil gewaarborgd met een hoge detectiewaarschijnlijkheid en minimale ongewenste 

meldingen ( FAR ). Dankzij de interne intelligentie van iedere MEMS sensor is de locatie van 

aanval te lokaliseren op 1 meter nauwkeurig. Ook is het mogelijk om het Sioux systeem op 

verschillende hekwerken van een site te gebruiken, omdat elke zone apart  geprogrammeerd kan 

worden. 
 

TOUCH & ZONE TM 

 

Het systeem is gemakkelijk te configureren doormiddel van aanraken van de sensor in het begin 

en aan het einde van de beoogde zone. Daarnaast blijft het mogelijk om op afstand en 

softwarematig te configureren vanuit de analyser. 

 

Het hekwerk dient schoon te zijn d.w.z. er mogen geen takken, bomen en ander soort zaken in 

aanraking komen met het hek. Het hekwerk moet strak gespannen  zijn zodat weersinvloeden 

geen invloed op het functioneren kunnen hebben.  
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Pos. A 
 
Totaal materiaal t.b.v. SIOUX systeem        

Inclusief bevestigingsmateriaal 

 

 

Pos. B 
 
In bedrijf stellen van het project        

De volgende werkzaamheden zullen door ons worden uitgevoerd: 

 Projectie en support 

 Controle werkzaamheden  

 Het afregelen van de geleverde apparatuur en oplevering aan u. 

 

Uitsluitingen: 

 Het monteren van de sensoren en bekabeling. 

 Het monteren van de analyser  en voorzien van voeding. 

 Het ingraven en binnen brengen en bekabeling  

 Het leveren van accu’s t.b.v. de noodstroom voorziening.  

 Het aansluiten op de (bestaande) beveiligingsinstallatie. 

 Het afschermen van de datakabel in de grond indien van toepassing  

 Het verzorgen van revisietekeningen en fotomateriaal. 

 
 

Pos. C 
 

In samenwerking met ons aannemersbedrijf worden de volgende   

grondwerkzaamheden verricht:     

 

 Het monteren van de sensoren en bekabeling  

 Het monteren van de analaysers 

 Het grondwerk t.b.v. de kabel naar binnen 

 

 

Stagnatie veroorzaakt door obstakels en/of andere belemmeringen wordt na overleg verrekend. 

 

 

Technische gegevens: 

 

 Bereik 1 analyser  maximaal 700 meter  ( 2 x 350 meter ) 

 Voeding   13,8 Vdc  750mA 

 Zones    maximaal 20 zones per 700 meter 

 Detectiehoogte  4-6 meter 

 Sensoren   IP65 

 Werkingstemperatuur  -40  tot + 70 graden celsius 

 Type hekwerk   gaas, draadstaalmatten, sierhekwerk, spijlenhekwerk 

 Speciale uitgangen  RS485 en IP voor IBS 

 Relais uitgangen  via relaiskaart 

 


