Siatki
PANTANET
i FORTINET
Podr´cznik
Instalatora

SIATKA ZGRZEWANA
Pantanet® Family
Siatka zgrzewana o prostokàtnych
oczkach 101,6 x 50,8 mm,
ocynkowana i powleczona PVC.
GruboÊç drutu: 2,00/2,50 mm.

Kompletny system ogrodzeniowy
zapewniajàcy szybkà i solidnà instalacj´.
Do rozwiàzania ka˝dego problemu ogrodzeniowego
BETAFENCE oferuje stosowny system ogrodzeniowy.
Komponenty sà perfekcyjnie do siebie dostosowane,
wykonane z wysokiej jakoÊci surowców i w sposób
zapewniajàcy profesjonalny i szybki monta˝.

SPECYFICZNY SYSTEM U¸ATWIAJÑCY
MONTA˚ OGRODZENIA
Wszystkie elementy ogrodzenia
sà do siebie idealnie dostosowane.
W czasie procesu rozwojowego
poÊwi´cono równie wiele uwagi
profesjonalnemu wykoƒczeniu,
wyglàdowi jak i stabilnoÊci oraz
mo˝liwoÊci szybkiej instalacji
ogrodzenia.

Pantanet® Protect
Siatka zgrzewana o kwadratowych
oczkach 50,8 x 50,8 mm,
ocynkowana i powleczona PVC.
GruboÊç drutu:
– poziomy 2,00/2,50 mm,
– pionowy 1,80/2,20 mm.

Fortinet® Medium
Siatka zgrzewana o bardzo wysokiej
wytrzyma∏oÊci, o kwadratowych
oczkach 50,8 x 50,8 mm,
ocynkowana i powleczona PVC.
GruboÊç drutu: 2,45/2,95 mm.

S¸UPKI BEKACLIP®
S∏upki ocynkowane wewnàtrz
i na zewnàtrz, zabezpieczone
przed korozjà i powleczone PVC.
Wyposa˝one w nak∏adki i listw´
umo˝liwiajàcà przytwierdzenie
siatki do s∏upka.

WYPOSA˚ENIE
DODATKOWE
Klipsy wykonane ze stali
nierdzewnej, s∏u˝àce
do przymocowania siatki
do s∏upków.

Fortinet® Super
Siatka zgrzewana o ekstra wysokiej
wytrzyma∏oÊci, o kwadratowych
oczkach 50,8 x 50,8 mm,
ocynkowana i powleczona PVC.
GruboÊç drutu:
– poziomy 3,00/3,50 mm,
– pionowy 3,00/3,50 mm.

NARZ¢DZIA U¸ATWIAJÑCE MON TA˚ OGRODZENIA

OBC¢GI
EfektywnoÊç oznacza oszcz´dnoÊç czasu!

S∏u˝à do mocowania
klipsów na listwie
∏àczàcej s∏upki z siatkà.

Ogrodzenia Pantanet® i Fortinet® sà szybkie i proste w instalacji.
Gwarantujà równie˝ ca∏kowite bezpieczeƒstwo.
BETAFENCE dostarcza równie˝ narz´dzia umo˝liwiajàce
szybkà i efektywnà instalacj´ ogrodzenia.
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SZCZYPCE
KORYGUJÑCE
Regulujà naciàg siatki
(Êciskajà i zginajà druty
przebiegajàce poziomo).

GRZEBIE¡ NACIÑGAJÑCY
S∏u˝y do równomiernego rozciàgni´cia siatki.
Stosowany do siatki o wysokoÊci do 1,20 m.
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TYP MA¸Y

ZACISK
Do∏àczany do takielunku
w przypadku, kiedy wyst´pujà trudnoÊci
w dociàgni´ciu siatki do s∏upka.
1

GRZEBIE¡ NACIÑGAJÑCY
S∏u˝y do równomiernego rozciàgni´cia siatki.
Stosowany do siatki o wysokoÊci od 1,50 m do 2,00 m.
TYP DU˚Y
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TAKIEL
S∏u˝y do naciàgania siatki.
Moc naciàgu: 1000 kg w przypadku Pantanet® Family, Pantanet®
Protect; 3000 kg w przypadku Fortinet® Medium i Fortinet® Super.
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WIDELEC
NACIÑGAJÑCY
S∏u˝y do naciàgania siatki
na krótkich odleg∏oÊciach.
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PROFESJONALNY MONTA˚ NA S¸UPACH BEKACLIP

System monta˝u na s∏upach Bekaclip®
S¸UPKI POÂREDNIE
S¸UPKI NACIÑGOWE

S¸UPKI POÂREDNIE

Ustawiane sà w odleg∏oÊci
2,5 do 3 m od siebie.

2,5 do 3,0 m

12
S¸UPKI NARO˚NIKOWE
S¸UPKI
PODPOROWE

FUNDAMENTY
8

S¸UPKI
Wszystkie s∏upki nale˝y zabetonowaç ustawiajàc je
w odpowiedniej pozycji. S∏upki Bekaclip® nale˝y
ustawiç listwà na zewnàtrz ogrodzenia.
S∏upki naciàgowe sà montowane:
– na poczàtku i na koƒcu
ogrodzenia,
– w ka˝dym rogu,
– przy ka˝dej zmianie kierunku
ogrodzenia,
– w linii prostej:
• co 50 m w przypadku
Pantanet® Family,
Pantanet® Protect
i Fortinet® Medium,
• co 25 m w przypadku
Fortinet® Super.

Sposób wykonania
fundamentów zale˝y
od klasy i stabilnoÊci
pod∏o˝a oraz rodzaju
i d∏ugoÊci siatki.
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WYMIARY FUNDAMENTÓW

9

S¸UPKI PODPOROWE
S∏upki podporowe muszà byç zamontowane do s∏upków
na poczàtku i na koƒcu ogrodzenia, s∏upków naro˝nikowych
i s∏upków naciàgowych.

S∏upki
naciàgowe

Pantanet® Family
Pantanet® Protect
Fortinet® Medium
Fortinet® Super

szerokoÊç
30 x 30 cm
40 x 40 cm
40 x 40 cm
50 x 50 cm

g∏´bokoÊç
50 cm
50 cm
50 cm
60 cm

S∏upki
podporowe

Pantanet® Family
Pantanet® Protect
Fortinet® Medium
Fortinet® Super
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S∏upki
poÊrednie

Pantanet® Family
Pantanet® Protect
Fortinet® Medium
Fortinet® Super

15
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JAKOÂå BETONU
1/3

U˝ywany beton powinien byç
co najmniej Êredniej klasy.

2/3

Zastosuj si´ do wskazówek
podanych na opakowaniu
lub u˝yj gotowej mieszanki
betonowej.
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PROFESJONALNY MONTA˚ NA S¸UPACH BEKACLIP

Zak∏adanie siatki

A

Rolk´ siatki przymocowanà do s∏upka nale˝y odwinàç
i dociàgnàç do nast´pnego s∏upka naciàgowego.

C

W sytuacji kiedy siatka jest za krótka i nie wystarczy
na dociàgni´cie do nast´pnego s∏upka, nale˝y po∏àczyç
ze sobà dwie rolki siatki (patrz: „Sytuacje specyficzne
– ∏àczenie rolek siatki”, szkic 26 i 27).

Do koƒca siatki zostaje zaczepiony grzebieƒ naciàgowy,
takiel zaczepiamy z jednej strony do grzebienia, z drugiej
strony do drzewa lub samochodu.
W przypadku kiedy zbyt ma∏a przestrzeƒ obok s∏upka
uniemo˝liwia naciàgni´cie siatki, takiel nale˝y zaczepiç
o nast´pny s∏upek naciàgowy.
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B

Do przymocowania siatki do s∏upków u˝ywane sà klipsy.
W przypadku s∏upków naro˝nikowych i naciàgowych
(stawianych na poczàtku, na koƒcu oraz przy ka˝dej zmianie
kierunku ogrodzenia) spinacze zak∏adane sà na ka˝dym
poziomo przebiegajàcym drucie.
W przypadku s∏upków poÊrednich klipsy zak∏adane sà
w sposób nast´pujàcy:
• co 4 oczka (Pantanet®),
• co 8 oczek (Pantanet® Protect,
Fortinet® Medium, Fortinet® Super).
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Siatka jest naciàgana a˝ do momentu uzyskania
g∏adkiej i równej powierzchni.
Maksymalna moc naciàgu wynosi:
• 10 kg na poziomo przebiegajàcy drut
w przypadku Pantanet® Family i Pantanet® Protect,
• 15 kg na poziomo przebiegajàcy drut
w przypadku Fortinet® Medium,
• 20 kg na poziomo przebiegajàcy drut
w przypadku Fortinet® Super.
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PROFESJONALNY MONTA˚ NA S¸UPACH BEKACLIP

Sytuacje specyficzne

E

Po naciàgni´ciu siatk´ nale˝y przmocowaç klipsami
do s∏upków, a nast´pnie zdjàç takiel. Siatka zostaje
obci´ta na wysokoÊci oczka znajdujàcego si´ tu˝ za listwà
mocujàcà.
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¸ÑCZENIE ROLEK SIATKI
Koƒcowe oczko jednej rolki nak∏ada si´ na pierwsze oczko
nast´pnej. Oczka zostajà po∏àczone spinaczami.
Aby zapobiec przesuwaniu si´ po∏àczonych ze sobà oczek,
klipsy nale˝y zak∏adaç w przeciwnych do siebie kierunkach.
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Klipsy na s∏upkach poÊrednich sà montowane:
• co 4 oczka (Pantanet®),
• co 8 oczek (Fortinet®).
26
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KORYGOWANIE NACIÑGU SIATKI
Obkurczenie oczka powoduje wzrost napr´˝enia siatki.
Za pomocà szczypców korygujàcych regulujemy naciàg siatki
równie˝ na nierównym terenie.
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W razie koniecznoÊci
nale˝y poprawiç naciàg
siatki za pomocà szczypców
korygujàcych.
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PROFESJONALNY MONTA˚ NA S¸UPACH BEKACLIP

MONTA˚ SIATKI PANTANET® FAMILY
I PANTANET® PROTECT
NA NIERÓWNYM TERENIE

MONTA˚ SIATKI FORTINET® MEDIUM
I FORTINET® SUPER NA NIERÓWNYM TERENIE

Wysoka elastycznoÊç siatki Pantanet® i Pantanet® Protect
umo˝liwia jej monta˝ na nierównym terenie.
Po naciàgni´ciu siatka zostaje uniesiona w gór´ lub opuszczona
w dó∏ i przymocowana do s∏upków. Je˝eli to konieczne,
napr´˝enie siatki nale˝y poprawiç szczypcami korygujàcymi.
ElastycznoÊç siatki Pantanet® i Pantanet® Protect jest tym wy˝sza
im wi´ksza jest d∏ugoÊç ogrodzenia wykonanego z jednej ca∏oÊci.

Ze wzgl´du na du˝à Êrednic´ drutu oraz ma∏e oczka siatki tego
typu charakteryzujà si´ du˝à sztywnoÊcià, a tym samym niskim
poziomem elastycznoÊci. Dlatego te˝ wskazane jest odci´cie siatki
wzd∏u˝ s∏upka naciàgowego. Sposób odci´cia zale˝ny jest od
stopnia pochy∏oÊci terenu.

W przypadku ograniczonej d∏ugoÊci siatki oraz znacznych
nierównoÊci terenu wskazane jest odci´cie siatki wzd∏u˝ s∏upków
napinajàcych. D∏ugoÊç i sposób odci´cia siatki zale˝ny jest
od stopnia pochy∏oÊci terenu.
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WYKO¡CZENIE NARO˚NIKÓW
29

Na s∏upku naro˝nym listwa przytwierdzajàca znajduje si´
po zewn´trznej stronie s∏upka. S∏upki podporowe wspierajà
s∏upek naro˝nikowy z dwóch stron. W tym przypadku siatka
naciàgana jest w dwóch przeciwnych do siebie kierunkach.
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S¸UPKI
PODPOROWE

S¸UPEK NARO˚NE
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PROFESJONALNY MONTA˚
NA S¸UPACH BEKACLIP

MONTA˚ NA S¸UPACH
OKRÑG¸YCH

System monta˝u na s∏upach okràg∏ych
NACIÑGANIE KRÓTKICH ODCINKÓW SIATKI
W tym celu wykorzystywany jest widelec naciàgajàcy.

A

Widelec umieszczany jest w oczkach siatki znajdujàcych si´ tu˝ za
s∏upkiem naciàgowym. Widelec spe∏nia w tym przypadku rol´ dêwigni.
Po naciàgni´ciu siatka zostaje przymocowana klipsami.
Naciàganie nast´puje od do∏u w gór´.

Przymocuj pr´t napinajàcy do pierwszego s∏upa oraz
drutu brzegowego siatki za pomocà drutu wiàza∏kowego.
U˝yj podwójnego splotu drutu wiàza∏kowego, co dwa
oczka siatki.
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NAPRAWA USZKODZONEGO OGRODZENIA
Uszkodzona cz´Êç siatki zostaje wyci´ta i zastàpiona nowym
elementem. Do korygowania naciàgu drutu u˝ywane sà szczypce
korygujàce.

Przymocuj obejmy
napinajàce do s∏upa
naciàgowego co 40-50
cm. Przymocuj pr´t
napinajàcy do trzeciego
oczka siatki, liczàc od
jej kraw´dzi, u˝ywajàc
podwójnego splotu drutu
wiàza∏kowego. Jego
koniec przymocuj do
obejmy napinajàcej (lub
napinacza). Nast´pnie
stopniowo naciàgaj
siatk´, dokr´cajàc Êruby
poszczególnych obejm
(lub napinaczy), a˝ siatka
b´dzie dobrze napr´˝ona
a drut napinajàcy znajdzie
si´ jak najbli˝ej s∏upa
napinajàcego. Zahacz
górny drut o Êrub´
przelotki i wbij przelotk´
w otwór s∏upa.
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MONTA˚ NA S¸UPACH OKRÑG¸ YCH

Sytuacje specyficzne

C

Przymocuj siatk´ do s∏upów poÊrednich, stosujàc podwójny
splot drutu wiàza∏kowego co 50 cm.

¸ÑCZENIE ROLEK SIATKI
Koƒcowe oczko jednej rolki nak∏ada si´ na pierwsze oczko
nast´pnej. Oczka zostajà po∏àczone klipsami lub drutem
wiàza∏kowym. Aby zapobiec przesuwaniu si´ po∏àczonych
ze sobà oczek, ∏àczenia nale˝y zak∏adaç w przeciwnych
do siebie kierunkach.

39

D

JeÊli to konieczne, napr´˝enie siatki korygowane jest przy
u˝yciu szczypców korygujàcych.
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MONTA˚ NARO˚NIKÓW
Napr´˝ siatk´ przy u˝yciu obejm naciàgowych przymocowanych
do pr´ta napinajàcego, jak opisano wy˝ej. Przy nast´pnym
naro˝niku lub s∏upie naciàgowym, powtórz t´ samà procedur´.
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ZASTOSOWANIE

