
Installatiehandleiding

SNELHEIDSDREMPEL SETON



Installatie met rail
Onderdelen

#1
1 paar eindstukken: 1 x geel, 1 x zwart

#2
Gele middenstukken

#7
Sluitringen 24 mm

#6
Schuifmoeren

#5
Inbusbouten

#3
Zwarte middenstukken

#8
M12 bouten 30 mm

#9  = Rail van 1275 mm
#10  = Rail van 1515 mm
#11  = Rail van 1775 mm
#12  = Rail van 2275 mm

#4
Zeskantige 
bevestigingsbouten

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12

1,5 m 1 1 1 12 12 12 12 12 2 0 0 0

2 m 1 1 2 16 16 16 16 16 0 0 2 0

2,5 m 1 2 2 20 20 20 20 20 0 0 0 2

3 m 1 2 3 24 24 24 24 24 2 2 0 0

3,5 m 1 3 3 28 28 28 28 28 0 2 2 0

4 m 1 3 4 32 32 32 32 32 0 2 0 2

4,5 m 1 4 4 36 36 36 36 36 2 4 0 0

5 m 1 4 5 40 40 40 40 40 0 4 2 0

5,5 m 1 5 5 44 44 44 44 44 0 4 0 2

6 m 1 5 6 48 48 48 48 48 2 6 0 0

6,5 m 1 6 6 52 52 52 52 52 0 6 2 0

7 m 1 6 7 56 56 56 56 56 0 6 0 2

7,5 m 1 7 7 60 60 60 60 60 2 8 0 0

8 m 1 7 8 64 64 64 64 64 0 8 2 0

8,5 m 1 8 8 68 68 68 68 68 0 8 0 2

9 m 1 8 9 72 72 72 72 72 2 10 0 0

9,5 m 1 9 9 76 76 76 76 76 0 10 2 0

10 m 1 9 10 80 80 80 80 80 0 10 0 2

Wat u zou moeten ontvangen hebben

Vereist gereedschap

A Boorhamer

C Ratelsleutel met 
19 mm dop

E Platte schroevendraaier

D Inbussleutel of 
inbusbit van 10 mm

B Vuisthamer

Vereiste PBM

1. Zorg ervoor dat er geen vuil ligt op het grondoppervlak.
2. Zorg ervoor dat het grondoppervlak plat is en repareer eventuele gaten voorafgaand aan de installatie.
3. Voor het beste resultaat raden we u aan om de drempel op een betonoppervlak te installeren.
4. Denk eraan om ruimte over te laten voor waterafvoer en zorg er ook voor dat fi etsers aan beide zijden kunnen passeren wanneer u uw drempels plaatst.
5. Overweeg ook om ruimte tussen te laten, zodat hulpvoertuigen probleemloos over de drempels kunnen rijden.
6. We raden het gebruik van snelheidsborden aan om de snelheid op uw locatie te helpen regelen.
7. Aanbevolen maximale snelheid, 75 mm hoog = 8 km/h, 55 mm hoog = 15 km/h

DE VERKEERSDREMPEL IS NIET ONTWORPEN VOOR GEBRUIK OP OPENBARE WEGEN. ENKEL GESCHIKT VOOR GEBRUIK OP PRIVÉTERREIN

Tips voor installatie en gebruik

Onderdelen
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Asfalt / Beton



Installatie met rail
Stappenplan

Herhaal de stappen 15 en 16 
voor alle middenstukken (#2 & 3).

Herhaal de stappen 15 en 16 
voor het andere eindstuk (de 

grotere, zwarte) (#1).

De installatie is nu voltooid. HOE U KABELS EN SLANGEN DOOR 
DE VERKEERSDREMPEL KUNT LATEN 
LOPEN Het centrale kanaal aan de 
onderzijde maakt het mogelijk om kabels 
door de verkeersdrempel te laten lopen. 
Snijd simpelweg het dunnere stuk pvc 
aan de buitenkant van elk eindstuk weg 
om een begin- en eindpunt te creëren. 
Leg de kabel na stap 14.

17 18 19

1 Controleer of u alle onderdelen hebt 
(zie tabel hiernaast).

Indien er een item ontbreekt, contacteer 
ons op 0800 020 5886 (NL) of op 0800 
58 085 (BE)

2 Verwijder de afstandsstukken van de 
eindstukken (#1) en middenstukken 

(#2 & 3) met een schroevendraaier (E). 
De afstandsstukken mogen weggegooid 
worden, u hebt ze niet nodig voor de 
installatie.

3 Leg de rails (#9 tot #12) in 2 
evenwijdige lijnen met een vrije 

ruimte van 115 mm ertussen. 
Voor verkeersdrempels van 1,5 m tot 2,5 
m. Leg 2 x 2 rails naast elkaar. 
Voor verkeersdrempels van 3m tot 10 m.
Leg eerst de langste rail voor elke lijn 
en plaats vervolgens de andere rails in 
het verlengde ervan. Zorg ervoor dat 
de uiteinden van de rails tegen elkaar 
aan liggen.

Eenmaal de rails geplaatst zijn, legt 
u eerst de eindstukken (#1) erop en 

daarna de middenstukken (#2 & 3).
Wissel de kleuren af voor maximale 
zichtbaarheid. 
De buitenste kanalen aan de onderkant 
van de eindstukken en middenstukken 
zorgen ervoor dat de verkeersdrempel 
op de rails kan worden geplaatst. 

4

5 Kijk door de gaten in de eindstukken 
(#1) en controleer of de rails 

zichtbaar zijn. Als u de rails niet door 
beide eindstukken kunt zien, moet u de 
positie van de verkeersdrempel langs de 
rails aanpassen.

6 Verwijder voorzichtig het gele 
eindstuk (#1).

Leg het stuk naast de rail neer, op 
ongeveer dezelfde plaats.

7 8 Herhaal stap 7 voor de 
middenstukken (#2 & 3) en het 

zwarte eindstuk (#1). Zorg ervoor dat 
er 4 markeringen per meter zijn. Leg de 
drempel langs de rail om te zien waar de 
boutgaten zich zullen bevinden. Zo ziet 
u beter waar de markeringen kunnen 
aangebracht worden. Wees voorzichtig 
dat u de rail niet verplaatst.

Verwijder de bevestigingsring 
en -huls van de zeskantige 

bevestigingsbout (#4). U hebt die bouten 
namelijk niet nodig voor deze installatie. 
In plaats daarvan zullen inbusbouten (#5) 
worden gebruikt. De zeskantige bouten 
mogen worden weggegooid want ze zijn 
niet vereist voor de railinstallatie.

Leg de rails opnieuw in de juiste 
positie: controleer of de gaten 

in de grond in lijn liggen met de gaten 
in de rail. Als sommige gaten niet zijn 
uitgelijnd, boor dan een nieuw gat in 
het volgende beschikbare gat van de 
rail. Vergeet niet dat de boorgaten zich 
niet direct onder de boutgaten mogen 
bevinden. 

9 Verwijder alle rails. Boor gaten met 
behulp van een boorhamer (A) om 

de bevestigingsbouten in te passen. 
Voor asfaltbevestiging: 24 mm diameter 
en 95 mm diep. Voor betonbevestiging: 
20 mm diameter en 95 mm diep.

10 11 Sla met een vuisthamer (B) een 
bevestigingshuls (van #4) in elk 

gat en zorg ervoor dat de hulzen gelijk 
liggen met de grond.

12

Schuif de sluitring (van #4) op de 
inbusbout (#5). Bevestig nu de 

rails aan de grond door de inbusbouten 
aan te draaien met behulp van een 
inbussleutel of inbusbit van 10 mm (D). 
Begin hiervoor aan het uiteinde van 
een rail.

Om zeker te zijn dat de rails 
correct zijn bevestigd, legt u alle 

eindstukken (#1) en middenstukken 
(#2 & 3) opnieuw op de rails, waarbij u 
controleert dat de rails door beide gaten 
van de eindstukken zichtbaar zijn.

Om het kleinere gele eindstuk 
(#1) aan de rail te bevestigen, 

plaatst u een schuifmoer (#6) in de rail, 
onder het boutgat van het eindstuk. 
Draai de moer met de klok mee zodat hij 
verticaal ligt. Doe dit op beide rails. Leg 
het eindstuk weer op de rail: u zou nu 
de schuifmoer door het boutgat moeten 
kunnen zien. De moer kan met een 
schroevendraaier op zijn plaats worden 
geschoven. Zorg er wel voor dat de 
schuifmoer verticaal blijft liggen. 

Schuif een ring (#7) op een M12 
bout van 30 mm (#8), steek beide 

door het boutgat van het eindstuk (#1) 
en schroef vast in de schuifmoer. 
Draai aan met de ratelsleutel met dop 
van 19 mm (C).

13 14 15 16

Breng een markering aan in 
de gaten van de rail waar de 

inbusbouten (#5) geplaatst zullen worden 
om de rail aan de grond te bevestigen.
De markeringen mogen zich niet direct 
onder de boutgaten van het gele 
eindstuk (#1) bevinden.

BEKIJK ONZE INSTALLATIEVIDEO OP
seton-nl.com/snelheidsdrempel (NL)
seton.be/nl/snelheidsdrempel (BE)



Installatie zonder rail
Onderdelen

#1
1 paar eindstukken: 1 x geel, 1 x zwart

#2
Gele middenstukken

#3
Zwarte middenstukken

#4
Zeskantige 
bevestigingsbouten

Tips voor installatie en 
gebruik

Vereist
gereedschap

B Vuisthamer

Stappenplan

1

5

Controleer of u alle onderdelen hebt 
(zie tabel hierboven)

Indien er een item ontbreekt, contacteer 
ons op 0800 020 5886 (NL) of op 0800 
58 085 (BE).

Verwijder het eindstuk (#1) 
en boor gaten met behulp 

van een boorhamer (A) om de 
bevestigingsbouten in te passen. 
Voor asfaltbevestiging: 24 mm diameter 
en 85 mm diep. Voor betonbevestiging: 
20 mm diameter en 85 mm diep.

2

6

Zorg dat eventuele losse 
afstandsstukken terug in de 

eindstukken (#1) en middenstukken (#2 
& #3) worden geplaatst.

Verwijder de bevestigingshuls 
van de bout (#4). Sla met een 

vuisthamer (B) een bevestigingshuls 
(van #4) in elk gat en zorg ervoor dat de 
hulzen gelijk liggen met de grond.

3

7

Leg de eindstukken (#1) en 
middenstukken (#2 & 3) in de 

gewenste positie. De onderdelen klikken 
aan elkaar vast dankzij de V-vormige 
pijlpunten. Zorg ervoor dat u de kleuren 
afwisselt voor maximale zichtbaarheid.

Leg het eindstuk (#1) op de 
geboorde gaten en bevestig met 

een ring (#7) en bout (#4). Draai de bout 
aan met de ratelsleutel met dop van 
19 mm (C).

Wanneer alles op zijn plek ligt, 
plaatst u een boorbit door de 

boutgaten in het eerste eindstuk (#1) 
om de gaten op de goede positie te 
markeren.

4

8

9

Herhaal de stappen 4-7 voor de 
middenstukken (#2 & 3) en het 

resterende eindstuk (#1).

De installatie is nu voltooid.

BEKIJK ONZE INSTALLATIEVIDEO OP
seton-nl.com/snelheidsdrempel (NL)
seton.be/nl/snelheidsdrempel (BE)

Vereiste PBM

Asfalt / Beton

#1 #2 #3 #4

1 m 1 0 1 8

1,5 m 1 1 1 12

2 m 1 1 2 16

2,5 m 1 2 2 20

3 m 1 2 3 24

3,5 m 1 3 3 28

4 m 1 3 4 32

4,5 m 1 4 4 36

5 m 1 4 5 40

5,5 m 1 5 5 44

6 m 1 5 6 48

6,5 m 1 6 6 52

7 m 1 6 7 56

7,5 m 1 7 7 60

8 m 1 7 8 64

8,5 m 1 8 8 68

9 m 1 8 9 72

9,5 m 1 9 9 76

10 m 1 9 10 80
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Onderdelen

HOE U KABELS EN SLANGEN DOOR 
DE VERKEERSDREMPEL KUNT LATEN 
LOPEN Het centrale kanaal aan de 
onderzijde maakt het mogelijk om kabels 
door de verkeersdrempel te laten lopen. 
Snijd simpelweg het dunnere stuk pvc 
aan de buitenkant van elk eindstuk weg 
om een begin- en eindpunt te creëren. 
Leg de kabel na stap 6.

Zie pagina 10

Wat u zou moeten ontvangen hebben

C Ratelsleutel met 
19 mm dop

A Boorhamer




