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Resistor is een gelaste staalmat met zeer kleine mazen (76.2 
x 12.7 mm) die opgebouwd is uit verticale en horizontale 
stalen stangen met een diameter van 4 mm. Deze stangen zijn 
bij elke intersectie aan elkaar vastgelast, waardoor men een 
zeer stevige mat bekomt met een zeer hoge weerstand tegen 
sabotage. Resistor staalmatten worden vooral gebruikt voor 
kritische toepassingen zoals gevangenissen, opvangcentra, 
spoorweginstallaties, voetbalstadions, militaire domeinen, 
kerncentrales, seveso bedrijven, ambassades, banken, enz...

De Resistor staalmat is warmbad verzinkt en voorzien van een 
polyester coating, waardoor ze uitstekend beschermd is tegen 
corrosie. De Resistor staalmat is verkrijgbaar in de verschillende 
standaard kleuren van Kopal.

Voor het plaatsen van de Resistor staalmatten worden 
rechthoekige palen gebruikt, met speciale bevestigingsklemmen  
of een systeem met klemlat en afdeklat, waardoor het voor 
indringers onmogelijk is om de staalmat los te maken van de 
paal.
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PALEN
De Resistor matten worden voor de lagere hoogtes geplaatst met 
80/60/3 palen. De hogere Resistor matten worden bevestigd 
aan 120/60/3 palen. De bevestiging bestaat uit een bout en een 
klem. Optioneel kan ook gekozen worden voor een bevestiging 
met klemlat en afdeklat, zodat de bouten onbereikbaar worden 
voor bijvoorbeeld high security toepassingen.

HOOGTE RESISTOR MAT 
(M)

PA ALTYPE LENGTE PA AL (M)

2.134 80/60/3 2.95

2.438 80/60/3 3.25

2.997 120/60/3 3.80

4.204 120/60/3 5.00

RESISTOR STAALMATTEN
De Resistor staalmatten hebben een standaard breedte van 
2.52 meter en zijn opgebouwd uit verzinkte draad van 4 mm. 
De mazen hebben kleine afmetingen: 76.2 x 12.7 mm. De 
anticorrosiebescherming van de ruwe staaldraad is uitgevoerd 
in Galfan, een legering van zink en aluminium, wat een optimale 
bescherming biedt.  Hierop kan een polyestercoating in een 
standaard kleur aangebracht worden. Andere kleuren zijn 
mogelijk op aanvraag.

STANDA ARD KLEUREN RAL CODE

mosgroen RAL 6005

dennengroen RAL 6009

steengrijs RAL 7030

kwartsgrijs RAL 7039

antracietgrijs RAL 7016

puur wit RAL 9010

gitzwart glanzend RAL 9005bl

gitzwart mat RAL 9005m

Andere kleuren op aanvraag

De afgebeelde kleuren zijn slechts benaderingen. Gebruik voor het kiezen 
van uw kleur steeds een kleurenwaaier.

De inhoud van deze productfiche is louter informatief.  
Segaf wijst alle verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of wijzigingen af.


