
Dé Specialist in terreinbeveiliging en hekwerk



HEXTA – ieder terrein een eigen oplossing

Analoge camera Transport en Logistiek

Overheid- en Semioverheid

Productie- en industrieterrein

• Veel bewegingen
• Hoog risico
• Controle op in- en uitgaan 

• Zeer hoge betrouwbaarheid is een must
• Onze mensen zijn hiervoor gescreend
• Beveiliging mag nooit falen

• Toezicht op wie, wat, waar
• Verschillende risicoprofielen
• Goed advies, we hebben de kennis in huis



Onze oplossingen, Hekwerk

Gaashekwerk

• Goedkope oplossing met of zonder bovenbuis

Spijlenhekwerk

• In diverse uitvoeringen leverbaar (recht, rond of vierkant 

doorgestoken spijlen, overklimbeveiliging)

Dubbelstaafmathekwerk

• Leverbaar in enkel-, dubbel- en security uitvoering



HEXTA - Hekwerkdetectie

Functioneel – Economisch – Integratie – Elke kleur mogelijk

• Zowel detectie als preventief
• 20 zones via 1 draad
• 8000 volt
• Bewezen concept al 20 jaar

Hoogspanningsbeveiliging

Detectie op basis van Multisense

• Zeer nauwkeurige detectie
• Integraal in hekwerk verwerkt
• Onopvallend gemonteerd



HEXTA - Schuifpoorten

Basic schuifpoort
• Zowel handbediend als elektrisch leverbaar
• Voor niet intensief gebruik
• In elke RAL kleur leverbaar
• Leverbaar tot 8 meter
• Overbrenging motor-poort met tandheugel

Inova schuifpoort

• Zware elektrische industriepoort
• Geschikt voor intensief gebruik
• In elke RAL kleur leverbaar
• Leverbaar tot 32 meter
• Gepatenteerde INOVA®-aandrijving

geïntegreerd in de onderbalk.
• Nooit last van weersinvloeden



HEXTA - Diverse afsluitingen 

Slagbomen

• Maximale lengte 8m

• Koppeling met Brivo

• Ook leverbaar in RVS

• 100% recyclebaar

• Onderhoudsarm

• Snelheid tot 1,2m/sec

• 1000+ openingen per dag 

• Maximale breedte 12m

• Koppeling met Brivo

• Elke kleur leverbaar

• Unieke veiligheid

• Elke kleur leverbaar

• Koppeling met Brivo

• Ook in heupvariant

• Onderhoudsarm 

• Leverbaar in RVS

• Koppeling met Brivo

• Onderhoudsarm

• Unieke veiligheid

• Bewezen concept

Speedgate Tourniquet Pillars

Integratie – Betrouwbaar – Elke kleur mogelijk



HEXTA – Camerabewaking in de Cloud

Cloud-Based – Economisch – HD – Always up-to-date

• Netwerk IP camera’s o.b.v. nieuwste techniek.
• Integratie bestaande camera’s mogelijk.
• Veilig buiten uw bedrijfsnetwerk.
• Relatief lage investering, geen opname apparatuur nodig.
• Bij uitbreiding eenvoudig op te schalen.
• Multisite oplossing, meerdere locaties in 1 scherm.
• Altijd de nieuwste software.
• Altijd de nieuwste mogelijkheden zoals:
 zoeken op incident
 zoeken op specifieke kenmerken (kleding, kleur, soort, e.d.)
 zoeken op kenteken



• Voor het digitaal openen van deuren en schuifpoorten.
• Heeft alle functies van een professioneel toegangscontrole systeem.
• API beschikbaar voor Integratie met andere systemen (Bijv. reservering- of parkeersystemen, 

Yard Management, Betaalsystemen, Gebouwbeheer, Domotica, enz.)

• Toepassen voor een enkele poort tot onbeperkt aantal poorten/deuren.
• Multisite oplossing welke eenvoudig via web-interface of app te beheren is.
• Openen van poort/deur met App op Smartphone, pasje, kenteken of tag. 

HEXTA - Toegangscontrole in de Cloud

Cloud-Based –Multisite - Veilig – Buiten bedrijfsnetwerk



Hexta werkt met veilige cloud oplossingen

• Alles staat met elkaar in verbinding,  
bedrijfsnetwerk en beveiligingsnetwerk.

• Voor beheer of kijken, inloggen op apparaat (en 
dus op bedrijfsnetwerk).

• Elk apparaat in netwerk moet regelmatig een 
beveiligings-update (gebeurt nooit).

• Als apparaat gehackt wordt dan kan 
bedrijfsnetwerk ook besmet worden.

• Poorten netwerk klant moeten open, vrije 
toegang van buitenaf.

• Hoge kosten hardware. 

• Geen abonnementen.

• Beveiligingsnetwerk en bedrijfsnetwerk zijn 
gescheiden.

• Voor beheer of kijken, inloggen in de cloud.

• Alle updates en security patches vanuit 
datacenter op dagelijkse basis.

• Bedrijfsnetwerk kan nooit via “ons” systeem 
besmet worden. (= niet gekoppeld)

• Geen netwerkpoorten open, systeem bouwt zelf 
VPN op.

• Lage kosten hardware.

• Abonnement op clouddiensten.

Traditioneel Cloud-Based oplossingen



Ieder terrein een eigen oplossing

VRAGEN ?

Onze specialisten maken graag een afspraak met U


