Datovy´ list Wöhr Parkplatte 501
příčně
posuvné parkovací plošiny
Vhodné
pro garáže obytných
objektů.
in
Querverschiebung
Geeignet
für Wohnungsbau,
Büro-a kancelářských
und Geschäftshäuser.
Jen pro proškolené, trvalé uživatele!
Maße
in cm.
Stellplatzbelastung
20002000
kg (max.
Radlastzatížení
500 kg).na kolo 500 kg).
Všechny
rozměry
v cm. Max.max.
nosnost
kg (max.

Blikající výstražné světlo

30*

30*
500

30*

bezpečnostní odstupy
* Sicherheitsabstände
nach dle
DIN EN 14010

500
1090

mind.
min.
250

Půdorys provedení
se sloupy
garáže mezi
parkovacích plošin
Anordnung
mit Stützen
zwischen
denřadami
Parkplatten-Reihen

řídící Steuerung
jednotka
centrální
zentrales ovladání
Bedientableau
bauseits:
Investor:
abschließbarer
uzamykatelný
Hauptschalter
hlavní
auf 180vypínač
cm Höhe
ve výšce 180 cm

Roura DN 40
Leerrohr
DN 40 mit
s protahovacím
Zugdraht bauseits
uložená
im drátem,
Estrich verlegen
v podlaze.

X v závislosti na objektu
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500

560

X

650

X

Upozornení
ˇ
1. Podle normy ',N EN 14010 musí být dodržen RGVWXSmezi předním, pRSř. zadním nárazníkem na plošinách zaparkovaných vozidel a
pevnými díly zařízení 30 cm. Pokud se vychází z maximální délky vozidla 500 cm, je potřebný délkový rozměr 560 cm, v případě jsouli v objektu příčky. Tento délkový rozměr se může regulovat, pokud bude zkrácena maximální délka vozidla, popřípadě délka parkovacího místa, nebo pokud bude použita světelná závora.
2. U jednořadového i víceřadového provedení je možné na jedno ovládání určitý počet parkovacích plošin. Počet ovládání konzultujte s
dodavatelem systému.
. Od ovládání a řídící jednotky musí být celé zařízení dobře vidět a během provozu musí být pod dohledem.
. Konstrukční změny vyhrazeny.

Otto Wöhr GmbH
01

560

Auto-Parksysteme

Postfach 1151
71288 Friolzheim

Fon +49 [0] 7044 46 -0
Fax +49 [0] 7044 46 -149

www.woehr.de
info@woehr.de

Wir verdichten Parkraum

Velikost parkovací plošiny

Nosnost

Všechny rozměry jsou v cm. Měřítko 1 : 50

Řez

500

30*

30*

9ãHFKQ\ plošin\ jVRX vodorovně sjízdnp.
Max. nosnost plošiny 2000 kg
PD[zatížení jedním kolem 500 kg)

svétlá výška
průjezdu
210 / 220

max. 2*
min. 18
odstupy
dle
* bezpečnostní
Sicherheitsabstände
nach
DIN EN 14010

355

ca. 90

Půdorys

zarážka
kol
Radanschlag

Normální typ

Kompaktní typ

Investor: Roura DN 40
Bauseits:
Leerrohr
DN 40
s protahovacím
drátem
mit Zugdraht für Stromversorgung
od kolejnic
k řídící
von
Schienen
bis Steuerung
jednotce.
bzw.
nach Einplanungszeichnung

Zadní pohled
Rozměr
A

Odpovídá světlé
šířce plošiny

226
236
246
256

197
207
217
227
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bezpečnostní
klapky
Sicherheitsklappen

Wir empfehlen eine Plattformbreite
Doporučujeme
minimální
von mindestens
207 cm.
A

Lichtraumproﬁl
(Standardfahrzeug)
Profil světlosti
(standardní vozidla)
10

40

60

8

162

40

48
46 výška*

275

22
38

14

60
120

02

šířku plošiny 207 cm.

šířka plošiny
Plattformbreite

max. 290
500

90

* Výšku vozidla (včetně střešních

* Für die
maximale
Pkw-Höhe
nosičů,
antén...)
přizpůsobte
bittevýškovým
die baulichen
Gegebenheiten
možnostem
garáže.
beachten.

Krajní odchylky rovnosti
Dle DIN 14010 nesmí být překročen rozdíl mezi podlahou garáže
a dolní hranou parkovací desky o více jak 2 cm.

Tolerance nerovnoměrnosti hotové podlahy nesmí být
dle DIN 18202 , tabulka 3 , řádek 3 překročena.
Z tohoto důvodu je nezbytné přesné vyrovnání terénu .

Výtah z DIN 18202, tabulka 3

krajní hodnoty v mm při vzdálenosti měř. bodů v m do*

Spalte
Mezera

1

Řádek

Potah

Zeile
2

2

4

5

6

Stichmaß als Grenzwert in mm
bei Messpunktabständen in m bis*
0,1
1
4
10
15

Bezug
Nichtflächenfertige Oberseite von Decken, Unterbeton und Unterböden

5

8

12

15

20

Povrchová
úprava
podlah,
nátěry
sloužící jako
podklady pro
Flächenfertige
Böden,
z.B. například
Estriche als
Nutzestriche
zur Aufnahme
vondalší
Bodenkrytiny,
obklady, podlahy
a lepené gespachtelte
krytiny .
belägen.jako
Bodenbeläge,
Fliesenbeläge,
und geklebte Beläge.

2

4

10

12

15

Nedokončené
povrchy stropů a
podloží
se zvýšenými
požadavky, jako jsou například
mit erhöhten Anforderungen,
z.B.
zur Aufnahme
von schwimmenden
plovoucí
stěrky,
průmyslovéFliesenpodlahy,und
dlaždice
a desky , spojovací
potěry.
Estrichen,
Industrieböden,
Plattenbelägen,
Verbundestrichen.
Hotové
povrchy pro jiné
účely , např. sklady,
sklepy. in Lagerräumen, Kellern.
Fertige Oberflächen
füruntergeordnete
Zwecke,z.B.

3

3

** Střední
hodnoty,
z diagramu,
jsou zaokrouhleny
celé
mm.
Zwischenwerte
sindpřevzaté
dem Diagramm
zu entnehmen
und auf ganzena
mm
zu runden.
20
Tolerance v mm

řádek22
Zeile

15
řádek33
Zeile

10
5

0

1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Vzdálenost
bodůinvmm
Abstand derměřících
Messpunkte

Kontrolní body
Die
Ebenheit
einer
unabhängig
von ihrer
Lage und
Neigung
Rovnost
plochy
se Fläche
zkouší wird
nezávisle
na její délce
a stoupání
pomocí
různých
durch
Stichmaße
zwischen
zweibody
Messpunkten
rozměrů
mezi dvěma
měřícími
na ploše. auf der Fläche geprüft.
Bei
der
Überprüfung
durch
Wöhr
werden
normalerweise
nur
Stichproben
Přezkoušení zahrnuje pouze namátkové zkoušky jednotlivých ploch.
durch Einzelmessungen im Bereich augenscheinlich ungenauer Flächen
vorgenommen.

Zur einheitlichen
Überprüfung
Ebenheiten der
Bodenfläche
Pro jednotné
posouzeníder
rovnoměrnosti
povrchu
terénu sind nachfolgend diejsou
Messpunkte
alsměřicí
VermessungsKontrollpunkte
festgelegt:
definovány
a kontrolníund
body
:
a) für den
Rohfußboden
a) pro
konstrukční podlahy
b) für den
Fertigfußboden
b) pro
hotové podlahy

a)
Půdorys hrubé
podlahy. Šířka
plochy 4m.
a) Grundriss
für Rohfußboden.
Flächenaussparung
4 m Breite.
10 100

100

100

100

95 80
Měřící body ve vzdálenosti
100 cm pro kontrolu
nerovnosti dle DIN 18202,
tabulka 3, řádek 2, resp. dle
diagramu.

- 0,04 RFB
Flächenaussparung
Vyhloubení
po celé ploše
370
400
560

( ) Maße in Klammern für
längere Anlagen

0,00 FFB

b) Půdorys
Grundrisshotové
für Fertigfußboden
Einbringen
des Estrichs
b)
podlahy po nach
nanesení
nátěru.
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10 100

03

100

100

100

130 80

0,00 FFB
Estrich
Finální
potěr

Měřící body ve vzdálenosti
100 cm pro kontrolu
nerovnosti dle DIN 18202,
tabulka 3, řádek 2, resp. dle
diagramu.

150
400
560
150

0,00 FFB

( ) Maße in Klammern für
längere Anlagen

Podlaha a koleje
Gleisbelastung
eine sich
bewegende
Zatížení koleje durch
pohyblivou
zátěží
max. 6 kN Verkehrslast
na kolečko. von max. 6 kN
pro Laufrolle.
Rovnost hrubé podlahy musí být provedena dle DIN 18202, tab. 3, řádek 2.
Die Ebenheit des Rohfußbodens ist nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 2
Nivelační koleje se namontují až po zkoušce podlahy dle výše uvedené normy.
auszuführen.
Die Nivellierschienen werden nach Prüfung des Rohfußbodens
Spodní
vedeníPunkt
a připevnění
kolejí bude provedeno v přesně určených
vom
höchsten
aus verlegt.
místech. Pro položení
pojezdových
nivelačních kolejíerfolgt
zajistí investor
Unterfütterung
und Befestigung
deraNivellierschienen
an den dafür
vorgesehenen
Befestigungspunkten.
Für dienárys
Verlegung
der Lauf- und
pro každé posuvné
zařízení viditelný trvalý
na podlaze.
Nivellierschienen ist für jede Gleisanlage bauseits ein Meterriss dauerhaft
anzubringen.

Vjezd

Hotová podlaha dle DIN 18202,
tab. 3, řádek 3, povrch cca 4 cm

hranice parkoviště vpředu
nivelační kolej
7

DerInvestor
Estrich zajistí
ist bauseits
Höhe
Nivellierschienen
eben abzuziehen.
vrchníauf
vrstvu
do der
výšky
nivelačních kolejí.
Keinen
Gussasphalt
verwenden!
Nepoužívat
litý asfalt!
DiePojezdové
Laufschienen
werden
nach Einbringen
des Estrichs
mit Holzschrauben
koleje
jsou připevněny
k podlaze
po provedení
vrchní vrstvy
undpomocí
Kunststoffdübeln
befestigt.
Ebenheiten
nach DIN
Tabelle
kovových kotev.
Rovnost
dle DIN 18202,
tab.18202,
3, řádek
3. 3,
Zeile
3.
V oblasti
posuvných plošin nesmí být pracující spáry či trhliny ve stěnách
Im ani
Bereich
der Gleisanlage sind keine Dehnfugen oder Gebäudetrennfugen
v podlaze.
zulässig.
Při dodatečné montáži parkovacích plošin se musí v závislosti na rovnosti
provést dodatečně
svrchní vrstva
podlahy.von der Bodenebenheit,
Beipodlahy
nachträglichem
Parkplatteneinbau
ist, abhängig
dodatečném
provedení
se určuje podle
bodu.
einRozhodnutí
zusätzlicheroEstrich
bauseits
zu berücksichtigen.
Dienivelačního
Entscheidung
der
Maßnahmen erfolgt nach einem Nivellement.

hranice parkoviště vzadu

pojezdová kolej
3

pojezdová kolej
proudová kolej

nivelační kolej

proudová kolej

hmoždinky
hloubka děr 8 cm

2

3

4
300
370
400

hmoždinky
hloubka děr 8 cm

Entwässerung
Odvodnění

25
12

80

Odvodnění

Z podmínky uvedené v normě DIN EN 14010 a předpisech o zamezení úrazu vyplývá, že mezera mezi spodní hranou parkovací plošiny a podlahou nesmí být
větší než 2 cm. Z toho důvodu není možné žádné odvodnění v oblasti parkovací plošiny, v bezprostředním okolí plošiny ( v místě stání a příjezdu) max. 1 %.

0% spád v
podélném směru

bez spádu / stoupání
max. sklon 1 %
v místě příjezdu

400

Číslování parkovacích míst

Ovládání a přívod proudu
Přívod napětí včetně zamykatelného
hlavního vypínače zajistí investor.
Kabel 5 x 2,5 mm2, 400 V / 230 V
50Hz (pojistka 3x16 A) k řídící jednotce (poloha hlavního vypínače viz str.
1). Pro pohon 0,75 kW.
Přívod napětí k parkovacím plošinám
probíhá prostřednictvím kolejí. Od
řídící jednotky ke kolejím vede kabel,
umístěný v trubkách (trubky pro kabely zajistí investor).
Volba parkovacích plošin se provádí
přes klávesnici ovladače, nebo

kódovým klíčem.
Řídící jednotka posune plošiny tak,
aby vznikl volný nájezd do zvoleného
parkovacího místa.
Na zvláštní žádost může být zařízení
upraveno tak, aby bylo možné
vystoupení a nastoupení po obou
stranách vozidla.

7

8

9

4

5

6

1

2

3

10

parkovací místa

plošiny 501

plošiny 501

Jiné číslování parkovacích míst je možné za příplatek (vyžaduje změnu
ovládacího softwaru).

Omezení záruky

Odhlučnění
Umělohmotná kolečka, uložená v kuličkových ložiskách, zajišťují nízkou
hladinu hluku.

Osvětlení
Pro osvětlení platí norma DIN 67528 „Osvětlení parkovacích míst a parkovišť“.

V případě nedodržení limitů tolerance rovnosti podlahy a bezpečnostního
odstupu bočnic, nenese naše firma odpovědnost za škody způsobené
přimáčknutím. Mezera mezi spodní hranou parkovací plošiny a podlahou
nesmí být větší než 2 cm.

Rozměry
Provozní teplota
Provozní teplota zařízení v rozmezí teplot +5° C až +40° C.
Vlhkost: 50% při +40° C.
Pro použití v jiných podmínkách je nutná konzultace s dodavatelem.

2PH]HQtYOLYXNRUR]H
Nezávisle na servisních prohlídkách se musí pravidelně provádět údržba
podle návodu na čistění a péči.
Pozinkované díly a plošiny vyčistit od nečistot, posypových solí a jiných látek
způsobujících korozi.
Garáže se musí pravidelně odvětrávat.

Servisní prohlídky
Dodavatel parkovacího systému zajišťuje pravidelné revize zařízení po
sepsání servisní smlouvy s odběratelem.

Přednostně se musí dodržet rovnost dokončené podlahy dle DIN 18202.
Všechny rozměry jsou minimální konečné rozměry. Všechny rozměry v cm.

Stavební podklady
Parkovací systém musí být povinně schválen k používání.
Podklady potřebné ke schválení stavby, jako např. CE konformitní prohlášení
a rozměrový list statických hodnot, dodáváme bezplatně.

Prohlášení o shodě a zkouška stavebního vzoru
Nabízený parkovací systém byl vyroben s dodržením ISO 9001 včetně přezkoušení podle předpisu pro stroje 2006/ 42/ EG i normy DIN EN 14010.
Po montáži parkovacího systému je klientovi poskytnuta veškerá podpora
včetně dokumentace, pro schválení do provozu (certifikáty, prohlášení o
shodě...).
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max. sklon 1 %
v místě stání
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Wöhr Parksysteme & Service, s.r.o.

Na nivách 18, Praha 4

www.parksysteme.cz

Tel.: +420 777 242 410

info@parksysteme.cz

