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Säkerhetspollare One50

Urbaco från Frankrike är ett av världens största 
företag vad gäller utveckling och tillverkning av 
pollare.

Pollaren One50 är framtagen med en enda uppgift: 
att stoppa ett fordon som försöker att köra igenom 
en avspärrning.

Användningsområden är t ex ambassader, kärnkraftanlägg-
ningar eller andra känsliga byggnader.

One50 är testad enligt ASTM 2656 (fransk motsvarighet 
till amerikanska DOS och engelska PAS68:2013), samt IWA 
14-1:2013. Utförda tester bekräftade att en ensam pollare 
stoppar ett 6,8 ton tungt fordon med en hastighet av 80 
km i timmen (50 mph). Detta benämns normalt K12. 

Pollaren finns även i K8 (One40) och K4 (One30).

FUNKTIONSBESKRIVNING
De nedsänkbara pollarna drivs med hydraulik.

Öppnaimpulser kan ges via t ex kortläsare, radio eller tidur. 
Stängimpulser kan ges  från nedlagda magnetslingor efter 
passage av fordon eller via andra impulser.

Allt styrs från närliggande (normalt inom 10 m) teknikcen-
tral som innehåller logik och hydraulpump. Centralens stor-
lek bestäms av antalet pollare och önskade funktioner.

Den finns även i olika utföranden för fast montage vilket kan 
användas för att spärra av en bredare öppning och enbart 
använda nedsänkbara pollare i en del av den totala avspärr-
ningen (se sid 2).

Vid strömbortfall sänks inte pollaren (standard), men den 
kan även fås med automatsik sänkning vid strömbortfall och 
även i kombination med manuell hydraulpump.

Vit reflextejp är standard men pollaren kan även utrustas 
med röd LED-ring.

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN
• Gjutning och armering av betongfundament försedda 

med dränering i botten samt kabelrör (enligt separat 
ritning) för anslutning till teknikcentral eller manöverpe-
lare.

• Framdragning av matarström till teknikcentral eller ma-
növerpelare.
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TEKNISKA DATA (NEDSÄNKBAR POLLARE)

Rörlig del ovan mark: Ø325 mm/höjd 1000 mm
Under mark: 490×500×1690 mm  

155×280×1690 mm
Totalvikt: ca. 1100 kg
Vikt rörlig del: ca 550 kg
Hydraulpump: maxtryck 80 bar, snabbkopplingar
Hydraulslang: standard 10 m, snabbkopplingar
Täthetsklass pollare: IP67
Matning: 400 V, 3-fas
Max. för-
brukning: 

10 A

Stängningstid: ca 5,5 sekunder (standard) 
ca 1,5 sekunder (tillbehör)

Öppningstid: justerbar
Vid strömavbrott: standard - ingen sänkning 

tillbehör - sänkning 
tillbehör - manuell pump

Material: underdel - stål 
underdel lock - rostfritt 
rörlig del - stållegering med 2 mm  
tjock utbytbar kappa i stål eller rostfritt 
rörlig del topp - rostfritt

Standardkulör: RAL3020
Underbe-
handling: 

zinkbaserad primer

< 2,7 m
< 2

2,8 m < 4,2 m

4,3 m < 6,0 m

fast

fast

automatisk

One50 komplett Teknikcentral och hydraulpump

PROJEKTERINGSUNDERLAG
Säkerhetsanläggningar bör behandlas på ett speciellt sätt, 
varför Intergate gärna ser att vi blir kontaktade för att med-
verka till en bra och funktionell lösning.


