Luxor
Automatiskt nedsänkbara pollare
CAME GROUP

AUTOMATIC BOLLARDS

Styr, kontrollera
och begränsa
Modern stadsplanering ställer högre och högre krav på
grad även i privata applikationer.
Urbaco har över 20 års erfarenhet av detta och har alltid
legat i täten på marknaden för accesskontroll av fordonsFöljande områden har man inriktat sig på:
accesskontroll
områden med höga säkerhetskrav
förhindrande av parkering i områden med P-förbud
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Luxor
Luxor, det senaste tillskottet i pollarfamiljen är en vidareutveckling av Generation 6.
Det är en nedsänkbar, pneumatisk pollare, mer anpassad
för privata applikationer.

Luxor:
den perfekta lösningen

CAME GROUP

AUTOMATIC BOLLARDS

ny topputformning

ljudsignal
Luxor är det perfekta svaret på önskemål från privata användare, företag och andra applikationer där det estetiska
är lika viktigt som den personliga säkerheten.
När en Luxor pneumatisk pollare stänger (går upp från sin
lägsta position) markeras detta med både ljus och ljud för
att varna gående och cyklister.
Den nya ljusringen består av 12 st intensivt ljusa LED-ljus
som förbättrar pollarens synlighet i alla väder, oavsett dag
eller natt.
Den akustiska signalen förbättrar säkerheten för de gående
när de kommer för nära pollarens öppningsområde.
Designen på den nya toppen av gjutjärn är framtagen för
att ge ett enhetligt intryck i öppet (nedkört) läge, då den
ser ut att smälta ihop med gjutjärnslocket.
Pollarens speciella ytbehandling kan fås i valfri RAL-kulör
och är mycket tålig även vid extrema väderförhållanden.
Luxor kan även vara miljövårdande när man använder den
för access kontroll där man har mycket biltrafik genom att
avgaserna på så sätt minskar.
Givetvis får man även Urbacos traditionella pålitlighet och
ett optimalt förhållande mellan kvalité och pris.

lock av gjutjärn

belysningsring
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Motståndskraftig
belysningsring
En verklig nyhet på Luxor är den motståndskraftiga belysningsringen.
Denna utrustning som varnar när pollaren rör sig kan kon-

utrustning, även en elegant dekoration som förbättrar
pollarens utseende.

Den förbättrar på så sätt pollarens synlighet under alla
väderförhållanden.
bättra personsäkerheten genom att de gående kan höra
den akustiska signalen även om de inte ser den belysta
ringen.
På samma sätt minimeras även risken för kollision mellan
cyklister och pollare som höjer sig (stänger).
Belysningsringen tillför, förutom att den är en säkerhets-
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2 stora innovationer:
Hur fungerar belysningsringen?
12 st intensivt lysande LED-ljus sprider ljuser från centrum
via 12 st transparanta pvc-kanaler ut till sidorna.
Den stora innovationen, denna belysningsring, är konstruerad för att inte bli förstörd utan att fortfarande fungera
efter en kollision.
.
I verkligheten, tack vare LED-ljusens placering i centrum,
så går de sällan sönder även efter en kraftig påkörning tack
vare sin centrala placering.

Vikbara enkla
ingjutningsformar

CAME GROUP

AUTOMATIC BOLLARDS

Instruktioner
för hopsättning
av engångsformar

Lägre fraktkostnader, enklare transport, hållbara, enklare
lagring och hantering. Detta är några av fördelarna med
Luxors vikbara ingjutningsformar.
En vikbar ingjutningsform som färdigställs på arbetsplatsen inom 10 minuter!
Den är tillverkad av galvaniserad plåt och tack vare sin vikt
enkel och snabb att montera.
Ytterligare en Urbaco idé för att spara tid och utrymme.
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säkert och praktiskt!
Installation
Ritningarna nedan, visar de dimensioner som erfordras för hålen
under mark.
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know-how
POLLARE
Diameter: 200/270/320 mm
Höjd ovan mark: 600/800 mm
Tjocklek: 6 mm
Material: HLE carbon steel
LOCK OCH TOPP
Utformade i GJS 500 gjutjärn och behandlade för att
motstå hårt väder
INGJUTNINGSFORM
Vikbar ingjutningsform av galvaniserad plåt som viks ihop
på montageplatsen för att underlätta transporten
TILLBEHÖR
t belysningsring med LED-ljus och akustisk signal.

Luxor består av 20 års teknologiskt know-how som byggts
Den nya serien av automatiska pneumatiska pollare erbjuder 6 modeller (2 olika höjder och 3 olika diametrar).
Med denna nya produkt, kompletterar Urbaco sitt sortiment av automatiska pollare och etablerar sig som marknadsledare tack vare sitt nya produktomfång.
Produktkoder
h 600 x Ø
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200 mm
h 600 x Ø 270 mm
h 600 x Ø 320 mm

BPLUXG60

h 800 x Ø

BPLUXE80

200 mm
h 800 x Ø 270 mm
h 800 x Ø 320 mm

BPLUXE60
BPLUXF60

t specialskruvar som minimerar risk för intrång

BPLUXF80
BPLUXG80

6 olika modeller
A

t Luxor levereras som standard i traditionell “Urbaco grå”
färg; det går att beställa vilken RAL färg som helst
KVALITÉ
Vertikal påkänning från 1.500 till 1.918 N
Delarna motstår galvaniska strömmar
Låga underhållskostnader
Total polarvikt: från 68 kg till 101 kg

B

C

G

POLLARDIMENSIONER
(ritning till vänster)

D
H
BPLUXE60
A
B

F

E

C
D
E

I

F
G
H
I

J

J

600
200
85
878
393
363
197.5
680.5
452
422

BPLUXF60

BPLUXG60

600
270
85
878
393
363
197.5
680.5
452
422

600
320
85
878
413
383
197.5
680.5
473
443

BPLUXE80
800
200
85
1078
393
363
197.5
880.5
452
422

BPLUXF80

BPLUXG80

800
270
85
1078
393
363
197.5
880.5
452
422

800
320
85
1078
413
383
197.5
880.5
473
443

CAME GROUP

Nya teknikcentraler

AUTOMATIC BOLLARDS

Till Luxor-serien har man dessutom konstruerat en helt ny
typ av teknikcentral, i standard eller plus konfigurering,
speciellt utformad för automatiskt nedsänkbara pneumatiska pollare.
Centralernas flexibilitet tillåter många olika systemkonfigureringar.
Centralerna består av ett lackerat stålskåp och kan därför
även placeras utomhus (med extra tillbehör värmare).
Två modeller finns för närvarande:
Standard konfigurering (CC6U100PR) avsedd för en
access med samtidigt arbetande pollare.
Plus konfigurering (CC6U200PR) avsedd för upp till 3
accesser.
OBS. Det vertikala skåpet på bild är ersatt av ett horisontellt.
(gäller även skåpet på bilden nedtill på sidan)
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Standard / Plus
-

-

Standard teknikcentralen innehåller:
Lackerat stålskåp (800 x 600 x 250 mm B×H×D)
Styrskåp U200
Kompressor
Lufttank 10 liter med säkerhetsventil
Förberedd för magnetslingeförstärkare
Intern kabeldragning
Radiomottagare och två sändare
Säkerhetsventil och tryckmätare
Automatisk stängning på tid
Många olika inställningsmöjligheter
Standard teknikcentralen kan kompletteras med följande
extra tillbehör:
Automatisk avfuktning av lufttanken
Ytterligare styrkort för fler accesser (max 3 accesser eller
pollargrupper)
Magnetslingeförstärkare
Radiomottagare
Värmeelement i skåpet
Golvsockel under skåpet

A - Lufttank
B - Styrskåp
C - Magnetslingeförstärkare

D - Tryckventil
E - Kompressor
F - DIN terminaler

G - Avfuktningskontakt
H - Golvsockel
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Nedsänkbara
pollare

Flyttbara
pollare

Fasta
pollare

Access
kontrollenheter

Nedsämkbara
elcentraler

Urbaco produkter
Urbaco är en marknadsledare inom marknaden för accesskontroll med automatiskt nedsänkbara pollare.
Företaget utvecklar kontinuerligt sina produkter för att
möta kraven på olika prestigefyllda order från hela världen.
Produkterna tillverkas i en modern industri och är kvalitetssäkrade (ISO9001).

INTERGATE AB, Kilegatan 1, 452 97 Strömstad
Tel: +46 (0)526 60526 Fax: +46 (0)526 60533
info@intergate.se
www.intergate.se

Parkmöbler

