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Fast pollare NEON

BESKRIVNING

1. Topp i rostfritt stål 316L (AISI).

2. Hölje i höghållfast UV-beständig polykarbonat-
plast. RGB LED med programmerbar ljussek-
vens. Möjlighet att t.ex. välja ljusfärger slump-
mässigt, fast ljus i valfri färg eller blinkande ljus.

3. Innerdel i anti-korrosionsbehandlat och galva-
niserat stål.

4.  Bottendel i rostfritt stål 316L (AISI).

FäRGER

NEON finns i flerfärgsutförande (RGB-färger) och 
i enfärgsutförande i nedanstående färger:

Urbaco från Frankrike är en av världens största 
företag för utveckling och tillverkning av pollare.

URBACO EMOTION SOLUTION är ett koncept 
med en helt ny typ av pollare – NEON. Pollaren 
erbjuder såväl säkerhet och skydd som skönhet och 
elegans med en touch av exklusivitet.

NEON passar i både offentlig och privat miljö och 
ger en unik möjlighet att visa upp prestigefyllda 
monument och byggnader. 

NEON finns i fast, manuellt nedsänkbart och 
automatiskt utförande. Pollaren är enkel att un-
derhålla tack vare den patenterade konstruktionen 
som gör att hela pollaren inte behöver demonteras 
vid service.  

TEKNISKA DATA
• Dimensioner: Se sid. 2
• Vikt:  17 kg
• Matning:  110/230 V, 50/60 Hz klass 2
• Förbrukning: 15 W (en färg, röd/grön/blå)
• Klassificering:  IP65
• Temperaturområde: -20-+70°C
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UTFÖRS AV BESTÄLLAREN
• Gjutning av fundament
• Nedläggning av kabelrör för anslutningskabel.
• Framdragning av matarström.

NEON levereras med en fundamentsdel som gör 
att installationen/demonteringen enkelt kan göras, 
endast med hjälp av en 13 mm nyckel. Underhåll 
kräver en 10 mm hylsnyckel, insexnyckel, samt 
plasthammare.

TILLVAL
• Enfärgspollare i önskad RGB-färg
• Synkroniseringssystem för färgändring (för 

• Botten- och toppdel i målat rostfritt (RAL-färg).

1. NEON fast pollare

2. Markbeläggning

3. Fundamentsdel

4. Betong, 2300-2400 kg/m3

5. Mark

6. NEON anslutningskabel

7. Kabel för matarström, 2 × 2,5 mm2 

230 V 50/60 Hz (ingår ej i leveransen)

8. Kabelrör
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