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Ö 03-85N Ö 03-85M

Ö03-85N/
Ställ upp pollaren provisoriskt. Märk ut hålen på marken. Borra hål för 
lämpligfastsättningsdon. Hålet är 14mm och avsedda för fastsättning 
med kemankare eller expander M12. Använd inte pollaren som borrmall!
Montera inte pollaren så den kommer i kontakt med obrunnen betong.

Montering på träunderlag/
Montera med fransk träskruv mot underlag

Montering på smågatsen eller gatuplattor/
Undergjut plattorna med betong. Det får ej �nnas sätt sättsand 
mellan plattorna och betongen. Borra plattan för expander eller 
kemankare. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning. 
Montage med kemankare ger en permanent fastsättning.

Montering på betongunderlag/
Borra betongen för expander eller kemankare. Montage med expander 
ger en demonterbar fastsättning. Montage med kemankare ger en 
permanent fastsättning.

Montage på grus eller gräs/
Schakta ur mark för ett betongfundament. Gjut ett fundament i 
betongrör eller papprör. Toppen på fundamentet skall avslutas med en 
radie Borra fundamentet för expander eller kemankare. Montera fast 
fot mot fundament.

Ö03-85M /
Ett hål gräves i mark till frostfritt djup. Ställ ned ett gjutpapprörmed 
min diameter 150mm. Pappröret längd skall avpassas så att det avslutas 
ca 50 mm under markytan. Stoppa ned ett par armeringsjärn som 
avkapas ett par cm under markytan. Fyll på med betong i röret. Ställ ned 
pollaren i gjutröret. Stolpen skall gå ned 400 mm under mark. Staga de i 
höjd- och sidled. Låt betongen brinna. Ta bort stagningen samt återfyll 
marken runt stolpen.

Speci�kationer/
Ö03-85M  Blenda cykelpollare, markfast 
Ö03-85N  Blenda cykelpollare med fotplatta
Ö03-85M/Ljus Blenda cykelpollare med belysning
Ö03-85N/Ljus Blenda cykelpollare med belysning
Ö03-85D  Driver 230V/24 (för 8st pollare)
U11-06   Startkostnad valfri färg.

Leveransspeci�kation/

Blenda pollare    1 st
Blenda pollare med inbyggd armatur   1 st
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Demontering/ service av LED modul

Elskåp
Montera driver/transformator
230V Ingående / 24V utgående

24V utgående från transformator

Pollare med ljuskälla

Pollare med ljuskälla

Pollare med ljuskälla

Pollare med ljuskälla

LED-belysning

Lock med silikonfog

Dragavlastning 
för kabel
24V kabel (1m)

Montering av pollare med ljus /
För montering av ljuspollare tillkommer ett el-montage på plats.
Installationen måste utföras av en certi�erad elektriker.

Blenda inehåller 1st LED-belsyning/1W (stadard färgvärme 4000K)
Belysningen är monterad under ett PC lock i pollaren som sitter med 
4st M4 säkerhetsskruv Snake eye och är tätad med silikon.

Installation av belysning
Driver/transformator väljs utifrån antalet pollare som skall installeras.
Driver installeras i el-skåp. Sedan dras kablel till vardera pollare och 
kopplas med lämplig IP- klassi�cerad koppling. Kapa ej överlängd av 
kabel som går ut från pollaren.

LED belysning skall inte plockas ut ur pollaren vid installation. 
LED-belysning kommer däremot vara möjig att serva genom att toppen 
vid senare behov. För service av belysning skruva upp säkerhetsskruvar 
och bryta silikonfog för att komma åt LED-modul.

Under säkerhetslocket ligger först en re�ektor som måste lyftas ut innan
man kommer åt LED modulen. LED-modulen lyfts rakt upp, där av viktigt 
att inte kapa utgående kabel vid installation för kort.


