Bollards
Bollards worden toegepast bij afsluitingen die frequent gebruikt worden, zoals in voor autoverkeer
gedeeltelijk gesloten wegen, bijvoorbeeld stadscentra en sluiproutes. Waarbij deze wegen tijdens
de laad- en losperioden en voor aanwonende toegankelijk moeten zijn. De sluiproutes moeten
buiten de spits vrij passeerbaar zijn voor een ieder en tijdens de spits alleen voor aanwonende en
nooddiensten.
Daarnaast heb je afsluitingen die niet frequent gebruikt worden, zoals op gesloten wegen voor
doorgaand autoverkeer. Terwijl deze wegen bij festiviteiten en/of op marktdagen voor aan- en
afvoer wel geopend moeten zijn.
Bollards zijn ten opzichte van andere middelen (slagbomen, kettingen) optisch mooiere
oplossingen. Een Bollard is goed zichtbaar en duidelijk aanwezig in gesloten toestand en vrijwel
onzichtbaar verzonken in het wegdek in open stand.
Bollard ook wel inzinkbare paal, pillar of poller genoemd is leverbaar in diverse types en
afmetingen:
Bollard hydraulisch bediend
Bollard handmatig bediend
Kijkt u verder welke Bollard het beste bij uw situatie past of laat u geheel vrijblijvend informeren
door een van onze verkoop medewerkers.
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Bollards
Karakter / componenten
Een inzinkbare Bollard is een automatische afsluiting, die als functie heeft passage van voertuigen te
beletten. De Bollard bestaat uit een zichtbare kolom (externe cilinder), die in het wegdek kan inzinken
om een passage toe te staan aan een geautoriseerde passant en tijdens de venstertijden, aan een ieder,
ten behoeve van de bevoorrading van winkels en bedrijven.
Externe cilinder
Gietstalen cilinder van 600 mm hoog, diameter 250 mm, en 10 mm wanddikte. Eventueel afgelakt in
“Ferro Antico” (antraciet) kleur, met twee componenten epoxy lak. Verbonden met de traverseerwagen
door 4 breekbouten (M12) als een mechanische zekering. Boven afdichting met dsd logo (model SPH).
Bollard behuizing
Stalen buis, met een hoogte van 895 mm, omvat het hydraulisch
mechanisme en de externe cilinder als deze neergelaten is.
Uitgevoerd met een van boven toegankelijke ruimte voor de
hydraulische en elektrische aansluitingen, en voorzien van een
opening in de onderzijde voor de afwatering in de grond.
Hydraulisch mechanisme
Het bewegingsmechanisme bestaat uit een telescopische cilinder,
waarmee de externe cilinder omhoog gedrukt wordt. De uiterste
standen van de externe cilinder worden begrensd door
eindschakelaars, die in een 24 Vdc circuit zijn opgenomen.
Eigenschappen:
Positieve beveiliging
Het aandrijfmechanisme is fail safe uitgevoerd, dat houdt in dat bij
spanningsuitval de Bollard direct in de grond verzinkt, zodat in geval
van calamiteiten de weg vrij is.

Afb. 1

Afb. 2

Passage vrijgave na aanrijding
Indien er een aanrijding heeft plaatsgevonden met een hogere
impact dan de beveiliging kan weerstaan, dan breken de
breekbouten, ter beperking van de schade aan voertuig en Bollard.
Origineel worden er M12 breekbouten toegepast die een impact van
4000 Joules kunnen weerstaan (dit correspondeert met een
gemiddeld voertuig bij een snelheid van 10 - 15 Km/h).
Afbeelding 1-2 toont de schade zonder breekbouten (1) en
beperking van de schade bij aanrijdingen tegen een Bollard, voorzien van breekbouten. (2)
Eenvoudig aan te sluiten
De Bollard behuizing omvat een ruimte met een gat. Door dit gat kan gemakkelijk de bekabeling voor de
eindschakelaars en de hydraulische leiding bereikt worden, om deze op de leidingen die vanuit de
besturing komen, aan te sluiten. De SPH Bollard is voorzien van een ½" koppeling met 15L schroefdraad.
Verbindingen met andere Thole producten
De Bollards zijn voorbereid om aan een hydraulische unit (SGH serie) gekoppeld te worden. De Bollards
moeten werken op een druk van 25 bar, hiermee is Bollard in staat om een extra last van 80 kg omhoog
te tillen (overeenkomend met het gewicht van een persoon, die op de Bollard staat).
De eindschakelaars voor beide uiterste standen informeren de besturingsunit, die zich in de
besturingskast bevindt, over het bereiken van de bovenste of onderste stand van de cilinder.
Minimum aan preventief onderhoud
Het preventief onderhoud omvat uitsluitend het ongeveer twee keer per jaar reinigen van de
componenten en het nazien hiervan. (Volgens de onderhoudinstructies). Het onderhoudsinterval van de
installatie mag 1.000.000 bewegingen bedragen.
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Vlakke uitvoering
In de ingezonken positie steekt de kop van de externe cilinder niet boven de voetplaat uit, waardoor er
geen gevaar voor het struikelen van voetgangers, of het vallen van wielrijders is.
Weerbestendigheid
De Bollard is bestand tegen alle klimatologische omstandigheden en condities die in voetgangerszones
gelden.
Klant specifieke uitvoering
De Bollards kunnen voorzien worden van een bovenafdichting, waarin het bedrijfslogo of gemeente
wapen is ingegoten. Dit kan, naar wens, in gietstaal of brons worden uitgevoerd (minimaal 5 stuks per
opdracht).

Accessoires
Extern blind deksel
Blind deksel gemaakt van gietstaal, voor afdichting van de Bollard behuizing. Zeer aan te bevelen in
voetgangers gebieden waar alleen nog maar de fundatie geplaatst is of waar wegens onderhoud of
reparatie de Bollard tijdelijk verwijderd is.
Hijs hulpstuk voor inzinkbare Bollard
Met dit stuk gereedschap kan een Bollard eenvoudig uit de fundatie getrokken of er weer in geplaatst
worden.
Afwijkende kleuren op de Bollard
Alle externe delen van de Bollard kunnen optioneel in een door de opdrachtgever te
bepalen RAL kleur afgelakt worden, zodat deze past bij de omgeving in het voetgangers
gebied.
Reflecterende strook
Een 40 mm brede reflecterende strook (klasse 2) kan in de Bollard aangebracht worden,
zodat deze in donker beter opvalt.
Led’s in de bovenafdichting
Het led toplicht waarschuwt de voetgangers voor het omhoog komen van de Bollard. (De
led's zijn van het type High intensity).
Reserve delen
Externe cilinder 600 x 250 mm, zonder boven afdichting.
Set breekbouten voor de externe cilinder, 4 x M12 met insnoering.
Inwendige hydraulische leiding met koppeling voor Bollard, compleet.
Eindschakelaar.
Blinde deksel bovenafdichting voor de externe cilinder.
Klantspecifieke bovenafdichting voor de externe cilinder.
Set van kunststof geleidingen (3) voor de traverseerwagen.
Voetplaat voor de Bollard (gietstalen deksel met gat voor de externe cilinder).
Tussenplaat voor de koppeling externe cilinder met de traverseerwagen.
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Hydraulische bollard

Toepassing
Dit type Bollard wordt toegepast bij afsluitingen die frequent gebruikt worden, zoals in voor
autoverkeer gedeeltelijk gesloten wegen, zoals stadscentra en sluiproutes. Waarbij deze wegen
tijdens de laad- en losperioden en voor aanwonende toegankelijk moeten zijn, de sluiproutes
moeten buiten de spits vrij passeerbaar zijn voor een ieder en tijdens de spits alleen voor
aanwonende.
Omschrijving
De Bollard wordt omhoog gestuurd door het in werking stellen van het hydraulisch aggregaat en
wordt weer neergelaten door de magneetklep op het hydraulisch aggregaat uit te schakelen.
Normaal wordt de Bollard ook neer gestuurd als de netspanning wegvalt.
Bij deze installatie behoort een besturing, zoals genoemd in de bijgaande profielen. In de
besturingskast dient ook het hydraulisch aggregaat ondergebracht te worden. Indien een
huisaansluiting vereist is zal een afwijkend type kast worden gebruikt.
Technische gegevens
Bollard
Afmetingen:

diameter 250 mm. Hoogte boven rijweg 500 of 700 mm

Gewicht:

circa 220 kg.

Uitvoering:

zichtbare gedeelte gietstaal of RVS en fundatie staal

Bewegingswerk:

telscopische hydraulische cilinder
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Inzinkbare bollard handbediend

Toepassing
Dit type handbediende Bollard wordt toegepast bij winkels, kantoren, opritten en parkeerhavens. Tevens
is deze Bollard geschikt voor afgesloten wegen die bij festiviteiten en/of op marktdagen voor aan- en
afvoer wel geopend moeten zijn.
Omschrijving
De Bollard heeft een telescopische werking. Overdag kan de Bollard verzonken zijn in de grond waardoor
hij niet zichtbaar is en dus ook geen obstakel vormt. ’s Avonds kan de pilaar uit de grond omhoog
worden gehaald en door middel van een veiligheidsslot worden vergrendeld.
Technische gegevens
Bollard
Afmetingen:

diameter 168 mm. Hoogte boven rijweg 500 of 700 mm

Gewicht:

circa 220 kg.

Uitvoering:

RVS 316, met of zonder reflectie banden

Wanddikte:

3 mm.
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Montage principe bollard

Mantelbuis.
Aan te brengen tussen
bollard en besturingskast.
Diameter, circa 80 mm.
zonder scherpe bochten aan
te brengen.

Drainage buis.
Toe te passen wanneer het
grondwater boven het
niveau van de bodem van
de Bollard komt
Riool

Deze principe schets van een Bollard installatie geeft met name aan hoe de grintkoffer geplaatst dient te
worden, terwijl tevens aangegeven is de waterafvoer via een drainage pijp vanuit de grintkoffer. Deze
uitvoering is zo gekozen opdat bij aansluiting op vuilwaterriool er geen viezigheid met het water mee de
Bollard fundatie ingevoerd wordt.
De mantelbuizen dienen op een diepte van circa 600 mm. gelegd te worden.
De sleuven voor kabels en leidingen zijn gedacht 300 mm. breed te zijn.
Detectielussen dienen direct onder de klinkers aangebracht te worden, waarbij wij er van uitgaan dat
enkele centimeters zand als dekking (en bescherming) tussen lus en klinkers voldoende zijn.
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Besturingssysteem Bollardinstallatie
Toepassing:
Het besturingssysteem is een unit, die
autonoom beheer van alle elementen
(besturingsunit, lusdetectoren,
toegangscontroleapparatuur, aansturing van
waarschuwingsseinen etc.), nodig voor het
tegengaan van passages van voertuigen via
een hiertoe niet geëigende doorgang, bevat.
Wij installeren deze systemen, al dan niet in
combinatie met een afzonderlijk
compartiment voor een KWh meter en
groepenkast in gevallen waar geen
netvoeding voorhanden is.
o Beveiligingen:
De installatie is voorzien van een algemene
storingsindicatie.
De toegepaste lusdetectoren voor de
afsluitfunctie (Bollard omhoog) zijn voorzien
van een geheugen waardoor bij
spanningsuitval de toestand van vóór de netstoring gehandhaafd blijft en pas actie wordt ondernomen
na een zelftest van deze detectoren.

De opbouw van de installatie:
De besturingskast is voorzien van alle
benodigde componenten die voor een goede
werking van de installatie benodigd zijn. Op
de afbeelding is een voorbeeld schematisch
weergegeven.
Het kan echter noodzakelijk zijn wegens de
locatie waar de besturingskast geplaatst
wordt het hydraulisch aggregaat elders,
dichter bij de Bollard, onder te brengen.
Besturingskast, schematische indeling.
Elke besturingskast wordt op klantspecificatie
gemaakt.

Transformator
Wandcontactdoos
Aansluitklemmen 24Vdc
Besturingsunit (PLC)

Groepenkast
controller
STU – antenne
voeding en
uitlezingsmodule

Interface relais
Motorrelais
Motor beveiliging

Schakelklok
Lusdetectoren

Roodlicht
bewaking

Keuze schakelaar
Noodstop + reset

Huisaansluiting

Aansluitklemmen

Hydraulisch aggregaat

Behuizing
De behuizing omvat een roestvast stalen kast met compartiment voor de aansluiting op het openbaar
lichtnet. De kast is voorzien van een driepunt espagnolet sluiting, afsluitbaar met een halve Eurocilinder.
Eenvoudig te installeren
Bescherming
De RH 800/1200 behuizing is geschikt voor
toepassing in ons klimaat en de omstandigheden
in een voetgangersgebied. De kast heeft een
dichtheid volgens IP44.

Kast met standaard Thole besturing en VMC van
de firma Nedap gefabriceerd op klantspecificatie
door de gemeente Almere.
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