
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fibre Optic technologie  

Snake  is een passief omtrekbeveiligingssysteem gebaseerd op een fibre optic  

(glasvezel) kabel die in of op bestaande omheiningen, muren, wanden en daken wordt 

aangelegd. De kabel kan vanwege het passieve detectieprincipe niet worden 

gelokaliseerd of beïnvloed. Het systeem is zodanig ontworpen, dat elke poging om de 

omheining of periferie van het gebouw te doorbreken, er over te klimmen of te 

vervormen tot een alarmsignaal zal leiden. Het gehele systeem vergt in de loop der 

jaren nauwelijks onderhoud.  

 

De werking van het SNAKE detectiesysteem is gebaseerd op detectie van allerlei 

mechanische verstoringen die kunnen optreden gedurende elke poging om het 

afgesloten terrein of gebouw binnen te dringen. Deze verstoringen produceren kleine 

deformaties in de fibre optic  kabel waardoor het lichtspectrum wordt beïnvloed.   

Een digitale processor analyseert  voortdurend het aangeboden signaal en vergelijkt 

dit met vooraf aangeleerde “aanvalstechnieken” voor maximale betrouwbaarheid en 

minimale ongewenste meldingen. Voor een optimale werking dient bv. een hekwerk in 

goede staat te zijn en vrij te zijn van begroeiing en struikgewas.  

SNAKE Perimetersysteem 
Omtrekbeveiliging van hekken, muren, wanden en daken 

 

 

 

 Detectie aan de buitenste schil 

 Geeft maximale reactietijd 

 Geen ruimteverlies 

 Toe te passen op alle soorten 

hekwerk, muren, wanden,  

daken en kabelgoten. 

 Eenvoudige montage 

 Minimale overnamepunten in het 

veld 

 Signaleert knippen, buigen, slijpen, 

klimmen, boren, hakken, breken, 

etc. 

 Zelflerende functie met 

patroonherkenning 

 Nagenoeg ongevoelig voor 

weersinvloeden 

 Glasvezelkabel technologie 

 Tot 2000m omtrekbeveiliging per 

zone 

 Geen last van atmosferische 

storingen 

 Geen antennewerking 

 Onderhoudsvriendelijk 

 Lange levensduur 

Kenmerken 
SNAKE - Omtrekbeveiliging 

 

GPS Perimeter Systems BV 

De Chamotte 2  4191 GT Geldermalsen 

Tel: +31 (0)345 630503 

Fax: +31 (0)345 630508 

E-mail: info@terreinbeveiliging.com 

Internet: www.terreinbeveiliging.com 

KvK: 30237841 

 

¹FAR= False Alarm Rate 

http://www.terreinbeveiliging.com/


 
     

 

 

 Behuizing:  Metaal, , 220x48x180mm (BxHxD), -30°/+70° temperatuurbereik 

 Voeding:   10-16Vdc / 280mA  

 Detectie:   2 of 4 alarmzones per unit van max. 2000m fibre optic  kabel per zone 

 Maximale reikwijdte: 2000m fibre optic kabel per zone 

 Alarmuitgangen:  4 ( 1zone) 6 (2zones) 10 (4zones) (Alarm, Vooralarm, Kabeldefect, Sabotage) 

 Programmering:  Softwarematig via USB poort   

 

 

Naast de “standalone”versie is er een “Multiplex”versie leverbaar die geïntegreerd kan worden in het Multiplex netwerk 

systeem. Middels dit 115kBaud/databus communicatie netwerk kunnen tot 64 units worden opgenomen over een afstand van 

maximaal 10 kilometer. Middels bijbehorende UCP ( Universal Communication Processor) vinden voorzieningen zoals voeding, 

sturingen, uitlezing en programmering centraal plaats.  

  

 

 

Technische gegevens 
 

 

Een SNAKE configuratie van 2000 meter hekwerk  verdeeld in 2 alarmzones van 1000 meter. 

  

Het SNAKE omtrekbeveiliging- systeem kan zeer divers toegepast worden. Gaas-, 
draadmat-, spijlenhekwerken, constructiewanden, betonnen en stenen muren, 
daken, plafonds, kabelgoten, pijpleidingen, etc. Elke “aanval” op de vaste structuur 
waarop of waaraan de glasvezelkabel is aangebracht zal worden opgemerkt en 
gesignaleerd. 

GPS Perimeter Systems BV, Geldermalsen, tel. +31(0)345-630503, www.terreinbeveiliging.com 


