Passerkontroll
med pollare
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Historien om pollare

Funktionsprinciper för automatiska pollare

Nedsänkbara pollare som accesskontroll är ett
relativt nyttbegrepp. Produkten är elegant och
passar in i de flesta miljöer.

Intergate sålde de första fasta pollarna 1996 och
de första automatiska pollarna i Sverige 1999. På
den tiden var de flesta skeptiska till funktionen
och trodde att de inte skulle fungera i vårt klimat.
Vi har nu erfarenhet från flera hundra nedsänkbara pollare och med vår kunskap och våra certifierade installatörer ser vi bara möjligheter och
inga problem.

Urbaco “uppfann” den nedsänkbara pollaren på
1980-talet och fabriken startade 1986. I dag är
man världsledande och produkterna utvecklas
konstant.
Produktionen är kvalitetscertifierad och produkterna testas kontinuerligt för att anpassas
till olika normer.

Även om vi säljer många gånger fler
trafikbommar än pollare varje år så vet vi
att i vissa miljöer passar pollare bättre än
trafikbommar.

Produktsortimentet, marknadens kanske
bredaste, omfattar fasta, demonterbara,
manuellt nedsänkbara och automatiskt
nedsänkbara pollare samt ett brett sortiment av olika tillbehör.

Eftersom pollare efter drygt 20 år i Sverige ändå är en relativt ny produkt för de
flesta, så ställer vi gärna vår kunskap till
förfogande för alla som funderar på om
man vågar eller kan använda pollare i den
ena eller den andra miljön.

Den största delen av produktionen,
Generation 6, är baserad på ett patent
“monoblock” som ger enprodukt med ett
fåtal rörliga, men mycket kraftiga, delar i
gjutlegering (bild till höger):

Vi vet att vi har mycket kunskap och vi
delar gärna med oss eftersom nöjda
användare ger oss ännu fler kunder.

• Fundamentet är gjutet i ett stycke,
med gliddetaljer och inbyggda
mekaniska stöd.
• Fundamentets demonterbara
överdel är gjutet i ett stycke och
försett med glidring.
• Den gjutna rörliga pollaren sitter
i en gjuten kraftig pollarvagn som
glider i det kraftiga fundamentet.
För byggnader eller områden med
mycket höga säkerhetskrav finns också
säkerhetspollare, varav ONE50 är den
högst klassade som stoppar ett 6,8
ton tungt fordon i 80 km/h (50 mph).
Serien omfattar både fasta, demonterbara och automatiskt nedsänkbara
pollare.

Att köpa det billigaste när man köper
pollare innebär kanske att man inte får
den önskade funktionen efter en tid.
Det kan i värsta fall innebära att man
måste betala mycket dyrt efter några
år när man tvingas byta ut det man
trodde var lika bra som det man inte köpte.

Prioriterar man elegans och inte styrka eller
säkerhet finns även Luxor som har ett lägre pris
och är en något enklare pollare för privatapplikationer eller applikationer där man har andra krav.

Vi vet vad som krävs av en pollare och våra
kompetenta och certifierade installatörer sköter
gärna underhållet på de pollare som vi säljer och
har fullt förtroende för.

Vi vill med denna enkla broschyr visa
vad vi tillsammans med Urbaco kan
göra när det gäller pollare, eftersom
det är stora skillnader på pollare och
pollare. Vi brukar säga att det bästa
hos en pollare är det man inte ser, dvs
det som befinner sig under markytan.
Det är där styrkan och den långsiktiga
tillförlitligheten sitter.

Illustrationen ovan visar ett exempel med en kontrollerad enkelriktad passage

Det finns många typer av passager:

En sänkbar pollares enda nackdel är att den kan
befinna sig i en “död” vinkel för den som kör
det fordon som ska passera.

• Enkelriktade, kontrollerade eller fria (bild
ovan).
• Kontrollerad infart med fri utfart (bild nedan).
• Kontrollerad infart och kontrollerad utfart.
Utforming och placering av slingor, trafikljus
och styrcentraler anpassas utifrån de olika trafiksituationer som ska regleras.

För de som är medvetna om detta är det
inget problem, men vid publika passerkontroller
bör de passerande styras av trafikljus.
Före och efter pollarna skall det alltid ligga magnetslingor som säkerställer att pollarna inte går
upp när något fordon befinner sig över magnetslingorna.

Pollarna kan naturligtvis öppnas med all
modern teknik; radio, kodlås, kortläsare, beröringsfria läsare, nummerskyltsläsare eller telefon.

Innan pollarna går upp igen skall dessutom rött
ljus tändas i trafikriktningen.

Kontakta oss för hjälp eller förslag

Illustrationen ovan visar ett exempel på en dubbelriktad passage, kontrollerad i en riktning och fri i den andra
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Automatiska pollare G6 EVO
Koncept:

Urbacos Monobloc-konstruktion:
3 strukturelement: fundamentdel,
pollarhuvud och lock. Alla delar
helgjutna.

G6 EVO har ett innovativt system för att byta
hylsan och därigenom anpassa estetiken till platsen och enkelt byta ut en hylsa som skadats: det
tar mindre än 5 minuter att byta!

Användning: Passager med medelhög eller hög
passagefrekvens
Material:

11 mm tjockt gjutjärn

Visuellt:

Reflextape Klass II (vit)

Ljusring:

Högt (2,5 t/55 km/h)

Pålitlighet:

4,5 miljoner cykler utan fel eller
byte av delar

Dimension:

Ø250×H550
Ø250×H750 (mm)

Design:

ISO EN124-E600 Klass - Godtagbar
vertikal last 60 ton /axel
Överensstämmer med standard
NPF98-310 och franskt dekret
PMR
Cylinder
Cylinder rostfri
Kundanpassad hylsa

Drivning:

H.E

Pollaren har en kärna av gjutjärn som ger ett högt
kollisionsmotstånd, och täcks av en hylsa i stål
eller rostfritt stål. Den nya G6 EVO-konceptet gör
bytet av hylsa – på plats – enkelt och lätt, helt
utan behov av lyftredskap.

LED (Röd som standard, vit som
tillval

Motstånd:

Standard:

G6 EVO –
Utbytbar hylsa & enklare underhåll

Några av fördelarna:
• Livslängd. Pollarna i G6 EVO-serien är konstruerade för att stå emot upprepade stötar,
vandalisering, regn, frost, lösningsmedel,
strömmar...
• 10-års garanti. Kärna, lock och hölje, har 10
års garanti, även efter en påkörning av ett 2,5
tons fordon i 55 km/h*.
• Tillval: LED-ring med RGB-ljus och 8 ljuspunkter på pollarens topp (lyser då pollaren
är ”uppe” och ”nere”).

• Högt motstånd. Konceptet med Urbaco
Monobloc® - Rustik kärna, lock och hölje,
allt i gjutjärn. Godstjocklek i genomsnitt 11
mm. Varje del är helgjuten, inga svetsar eller
slitdelar. En långsiktig investering utan underhållskostnader.
• Driftsäkethet. Testad livlängd: 4,5 miljoner

Inbyggd hydraulik
Extern hydraulik

H

driftscykler utan stopp eller behov av utbyte
(motsvarar 1,200 driftscykler per dag i tio år).

Pneumatik

• Enkelt Underhåll. Urbacos ingenjörer har
utvecklat en avtagbar stödplatta i galvat stål,
på vilken alla komponenter för pollarens drift
sitter monterade. När stödplattan sitter monterad inne i pollaren är den lätttillgänglig och
kan enkelt dras ut, vilket förenklar för service
och förkortar serviectiden.

P

4

* Se avsnitt “Garanti” i Intergates Almänna villkor
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Halvautomatiska och manuella pollare

Demonterbara pollare

Halvautomatiska G6 EVO

G6

Koncept:

Manuella (BMM)

Urbacos Monobloc-konstruktion:
3 strukturelement: fundamentdel,
pollarhuvud och lock. Alla delar
helgjutna.

Användning: Passager som öppnas sällan
Material:

11 mm tjockt gjutjärn

Visuellt:

Reflextape Klass II (vit)

Låssäkring:

Zinkbaserad primer som standard
för ökat korrosionsmotstånd

Finish:

Matt finish, pulverlackerat ytskikt
(RAL7016 standard)

Nyckel1:

Nyckel1:

E11 (standard)
Lågt

E11 (standard)

Dimension:

Ø200×H640 (mm)

Motstånd:

Högt (2,5 t/55 km/h)

Dimension:

Ø250×H750 (mm)

Standard:

Reflextape Klass II (vit)

Motstånd:

Manöversäkerhet: Förstärkt tryckstång och
låsbult

Design:

Visuellt:

Nyckelhålet skyddas av en
mässingsplatta som förhindrar att
smuts och grus tränger in.

Design:
Standard:

Material:
Ytskikt:

Ytskikt:

Användning: Passager som öppnas sällan
Material:

4 mm tjockt stål

Arlesienne

Finish:
Visuellt:
Fixering1:

Täcklock1:

Cylinder
Överensstämmer med standard
NPF98-310 och franskt dekret
PMR

Material:

Zinkbaserad primer som stadard
för ökat korrosionsmotstånd
Matt finish, pulverlackerat ytskikt
(RAL7016 standard)
Reflextape Klass II (vit)
FIXATOR® gjuts fast i marken och
pollaren monteras på den och
låses med en nyckel

Standard:

4 mm tjockt stål

Ytskikt:

Zinkbaserad primer som stadard
för ökat korrosionsmotstånd

Finish:

Matt finish, pulverlackerat ytskikt
(RAL7016 standard).

Visuellt:

Reflextape Klass II (vit)

Nyckel1:

E11 (standard)

Motstånd:

Tillval, lock för att säkra FIXATOR®
när pollaren demonterats

Lågt

Dimensioner: Ø175×H290
Ø180×H600
Ø240×H700 (mm)

Dimensioner: Ø120×500
Ø120×550
Ø120×750
Ø200×H500
Ø250×H500 (mm)
Design:

Cylinder
Cylinder rostfri
Kundanpassad

Användning: Passager som öppnas sällan

11 mm tjockt gjutjärn

Standard:

Överensstämmer med standard
NPF98-310 och franskt dekret
PMR.

Cylinder och Châteuneuf
Överensstämmer med franskt
dekret PMR

ISO EN124-E600 Klass - Godtagbar
vertikal last 60 ton /axel
Överensstämmer med standard
NPF98-310 och franskt dekret
PMR

Pollarhuvud med T11-nyckel

G6 Châteuneuf
Arlesienne

1) Täcklock och Fixator:

G6 Cylinder

				
Hela konstruktionen i stål
G6 EVO kundanpassad hylsa

1) Nyckelmönster:
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E 11 E14 EDL
* = på begäran

ESA* EPE*
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System med FIXATOR®

				

Täcklock

Fasta pollare

Högsäkerhetspollare

Alla modeller

Utförda tester bekräftade att en ensam pollare
av typen ONE50 stoppar ett 7,2 ton tungt fordon
med en hastighet av 80 km/h. Pollaren fungerar
även efter två sådana kollisioner. Detta benämns
normalt K12. Högsäkerhetspollarna är designade
för att skydda högsäkerhetsobjekt mot terrorattentat.

Ytskikt:
Finish:

Zinkbaserad primer som stadard för ökat korrosionsmotstånd
Matt finish, pulverlackerat ytskickt (RAL7016 standard).

Visuellt:		Reflextape Klass II (vit) - alla Cylinder och Kundanpassade
Standard:

Överensstämmer med franskt dekret PMR.

G6 EVO
Material:

Arlesienne
11 mm tjockt gjutjärn

Material:

Dimensioner: Ø250×H500
Ø250×H750
Design:

Användning: Passager med medelhög eller hög
passagefrekvens

11 mm tjockt gjutjärn

Visuellt:

Dimensioner: Ø175×H290
Ø180×H600
Ø240×H700

Cylinder
Cylinder rostfri
Kundanpassad

Ljusring:
Dimension:

De förstärkta pollarna stoppar en 2,5-t lastbil i
48 km/h - Den perfekta lösningen vid t.ex. skolor
och köpcenter (motsvarar 222,2 kJ).
13 mm tjockt gjutjärn, pollarhuvudet korrosionsskyddat

Djup:

LED (Röd som standard, vit som
tillval
Ø325×H1000 (ovan jord)

Drivning:

Extern hydraulik som standard
Extern snabbhydraulik (EFO, Emergency Fast Operation)

Standard:

Godkänd ISO EN124-F900 Klass
(vertikal last 90 ton/axel)
Överensstämmer med standard
NPF98-310 och franskt dekret
PMR

ASH TESTED
CR

IWA
14-1
7,2

PAS
68

7,5

G6EVO Ytmonterad
(djup 220 mm)

Ytmonterad 220 mm
Standard 350 mm

h

T @ 8 0 k m/

h

ASH TESTED
CR

7,2

Cylinder
Cylinder Rostfri
Kundanpassad

T @ 8 0 k m/

ASH TESTED
CR

• IWA 14-1:2013 Bollard
IWA
V/7200[N3C]/80/90:2,9*
14-1
effektenergi: 1765 kJ
ONE50 EVO har ett system med utbytbar hylsa
som gör det möjligt att anpassa utseendet och
enkelt att byta skadade hylsor på under fem
minuter.

LED (röd som standard, vit som
tillval)

Dimension: Ø250×H750 (mm)
Design:

Reflextape Klass II (vit)

• IWA 14-1:2013 Bollard
V/7200[N3C]/80/90:4,2*
effektenergi: 1776 kJ
• PAS68:2013 Bollard
V/7500[N3]/80/90:3,9/22,7*
effektenergi: 1776 kJ
Andra kollisionen:

G6 EVO förstärkta

Ljusring:

Höghållfast stål

ONE50 har certifikat från följande test (se förklaring nedan). Första kollisionen:

Fasta förstärkta pollare

Material:

Material:

T @ 8 0 k m/

h

Högsäkerhetspollarna finns även i:
One40

Ø250×H1000 (K8)

One30

Ø250×H1000 (K4)

Högsäkerhetspollare finns även i fast utförande
och som demonterbara.

G6EVO Förstärkt
(djup 350 mm)

Kontakta oss för mer information.
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Styrcentraler (i manöverpelare)

Styrcentraler (i skåp)

Sygma

City 6 EVO [IP54]

Styrcentraler i skåp används normalt när man
vill ha centralen inomhus i ett apparatrum eller
liknande. Centralen kan även styra andra utrustningar. Centralerna finns i flera olika storlekar
och med många olika konfigureringar, beroende
på vad som skall styras. En central kan även styra
flera passager (in- eller utfarter).

Eftersom Urbaco sedan många år trafikreglerat i
många städer så har man naturligtvis även ett system för administration och övervakning.

Styrenheter kan integreras i en manöverpelare som monteras på ett ingjutningsgods som möjliggör 360° rotation. Frontpanelen är fullt anpassningsbar och kan levereras med exempelvis monterade trafikljus. Manöverdon
för användargränssnitt, t.ex. RFID-kortläsare och knappsats kan enkelt integreras. Modulär konstruktion erbjuder tillägg av moduler med t ex extra
trafikljus eller system för automatisk nummerplåtigenkänning (ANPR). Dörr
med tre gångjärn. Frontplåt i polykarbonat, screentryckt med en baksida i
8 mm aluminium

Material:
Finish:

Höghållfast 6 mm stål (S355), korrosionsskydd med elförzinkning
Matt finish, pulverlackerat ytskikt (RAL7016 standard).

SYGMA II (SYstem for the General Managment
of Access) gör det möjligt att via modern teknik
övervaka och styra t ex de automatiska pollarna,
kamerasystem, beröringsfria kort och snabbtelefon.

Exempel på centraler i skåp

Systemet kan installeras i en eller flera arbetsstationer i ett nätverk och består av många moduler,
de största är:

Dimensioner: 400×600×250 mm
Matt finish, pulverlackerat ytskikt (RAL7016
standard).

• GTC, som styr alla accesspunkter, övervakar all
utrustning och styr alla programmerade tider.
• CASCAM, som hanterar databaser och styr
alla tillträdeskort.

Isolering:		Ljud- och värmeisolering, 5 mm tjock. Ventilationsfläkt i
toppdelen

City 1 [IP54]
Manöverpelare för integration av positionsljus (rött/gult), manöverdon och
logik. Monteras på marken (med ingjutningsgods). Accesss framifrån. Anpassningsbar frontplåt i polykarbonat. Låsbar lucka för nödmanövrering
Material:
Finish:

Höghållfast 6 mm stål (S355), korrosionsskydd med elförzinkning
Matt finish, pulverlackerat ytskikt (RAL7016 standard)

Isolering:		Ljud- och värmeisolering, 5 mm tjock. Ventilationsfläkt i
toppdelen

City Square [IP54]

Dimensioner: 1100×1000×650 mm

Manöverpelare för integration av positionsljus (rött/gult), manöverdon
och/eller logik. Monteras på marken (med ingjutningsgods). Accesss framifrån. Anpassningsbar frontplåt i aluminium. Frontlucka för god access.

Denna central är avsedd för flera automtiska
pollare.

Material:

• Kommunikation mellan SYGMA och accesspunkterna kan ske på valfritt sätt.
• Fungerar lokalt, i nätverk eller via internet.
• Enkelt att uppgradera.
• Export av data till Word, Excel och XML är
standard.
• Skapar pdf-filer som standard.
• Full visuell kontroll över varje accesspunkt:
pollare uppe eller nere, pollare under rörelse,
aktiverade magnetslingor eller felindikering.
• Listor på händelser, larm eller felrapporter.
• Kan använda de flesta databaser: t.ex.AS/400,
Oracle, MySQL, SQL Server, Informix, DBase2.
• Systemet kan hantera 65.000 accesser.
• Varje kortläsare kan hantera upp till 12.000
personer.
• Upp till 30 miljoner användare.
• Klarar 70 olika händelser och larm.
• Upp till 320 miljoner händelser i arkivet.

Aluminium (frontplåt RAL7035 med LED-ljus)

Dimenson:		 L237×B180×H1494

Trafikljuspelare [IP55]
Trafikljus som styrs via en PLC och signalerar passagens status med rött/gult
eller rött/grönt högintensivt LED-ljus (Ø5 mm LED-lampor överensstämmer
medstandarderna NFP 99-200 och EN 12368).
Material:
Finish:
KlaSsning:
Matning:

Stolpe - Rostfritt gjutgods / UV-behandlad polykarbonat.
Ljus - 3 mm tjockt stål eller rostfritt
Stolpe - svart.
Ljus - Antracitgrå (RAL 7016 ) eller rostfritt.
Klass II (NF EN 650598-1)

Säkerhetspollare med EFO (Emergency Fast
Operation) kräver större centraler (t ex
2450×1200×800 för grupp om tre pollare).

24 V AC (förbrukning 2,2 W/100 mA)
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