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Skolepatruljeblink

SeriPole mast monteret med
LED-tavle 120x80 cm.
Bagkassen er i tæthedsk lasse
IP55. Fronten er IP65 med
matsort selvrensende overflade
med antistatiske optiske linser.
Opfylder EN12966 Klasse L3, B3,
C2, R3, T2, WL7, TDB2 og TDT0.
SeriPole 110 mast monteret med gule
LED-blink og LED-armatur. Færdsels
tavlerne er monteret med kantprofil.
Flot opstillet i SeriPole betonfundament.
SeriPole masterne er af natureloxeret
aluminium. Formen er en ottekant, men
cirkulær domineret og med 4 plane
sider for montering af udstyr.

Sikre skoleveje
I henhold til bekendtgørelse 801 af
4. juli 2012 skal der afmærkes med
skolepatruljeblink, hvis der ikke er
signalregulering.

De gule Ø200 mm LED-blink
opfylder DS/EN 12368. LED-armaturet
overholder kravet om min. 400 lux
belysning af tavlerne.
Betjeningsskabet er i rustfrit stål
380x380x210 mm forsynet med
RUKO cylinderlås. Skabet er monteret
på en varmgalvaniseret stander.

Skolepatruljeblink
Varmgalvaniseret stander lgd. 500 cm.
De 390 cm er over terræn (110 cm
i jord). Med gule LED-blink og LEDarmatur. Kabler er ført til el-lem.
Færdselstavler er i reflekstype 4 (HIP).
Monteres med standard skiltebeslag.
Betjeningsenhed Fibox 28,9x23,9x10,7 cm
er monteret i rustfrit stålskab 38x38x21 cm,
forsynet med RUKO cylinderlås. Der med
leveres 2 nøgler. Skabet er monteret på
Ø60 mm varmgalvaniseret stander,
lgd. 190 cm. De 100 cm er over terræn
(90 cm i jord).

SeriPole 110 mast lgd. 375 cm, indstik i fundament
50 cm. Fundament 140 cm, 325 kg. Varmgalvaniseret
top med gule LED-blink og LED-armatur. Kabler er
først til monteringskasse 30x20x8 cm, IP66. Færdsels
tavlerne er i reflekstype 4 (HIP) og monteret med
kantprofil. SeriPole 110 kæbebeslag.
Betjeningsenhed Fibox 28,9x23,9x10,7 cm er monteret i rustfrit stålskab 38x38x21 cm, forsynet med
RUKO cylinderlås. Der medleveres 2 nøgler. Skabet
er monteret på Ø60 mm varmgalvaniseret stander,
lgd. 190 cm. De 100 cm er over terræn (90 cm i jord).
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