Datový list Wöhr ParkER[ 401
Závislé parkování
Jen pro poučené, stálé uživatele!*

* Parkování nestálých uživatelů
povoleno pouze na spodní plošině.
(např. firemní a podnikové garáže,
hotely apod.)
Max. nosnost plošiny 2000 kg (max.
zatížení jedním kolem 500 kg)
Uvedené rozměry jsou v cm

290

Dodržujte prosím, ohraničenou
výšku vozidel
155

Všechny rozměry v cm

min. 300 cm vodorovně
max. stoupání 10%
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min.18

585

Upozornění
1. Požadované rozměry stavebního prostoru závisí na parkovaném typu auta a směru parkování. Před plánováním kontaktujte naši firmu.
2. Šířka vozidla max. 190 cm, světlá šířka plošiny 220 cm. Šířka stavebního prostoru je 260 cm při parkovaní vozidel pouze popředu
(šířka 280 cm, při parkování vpřed a vzad).
3. Zaoblení na přechodu od podlahy ke stěnám není možné. Pokud je zaoblení požadováno, musí být všechna zařízení zúžena, nebo
se musí zvětšit celková šířka prostoru.
4. Ve vzdálenosti 90 cm od přední hrany platformy (plošiny) zajistí investor 10 cm široké žlutočerné šrafování dle ISO 3864 (viz „Statika
a provedení stavby“ na str. 2).
5. Konstrukční změny vyhrazeny.

Otto Wöhr GmbH
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hydraulický agregát
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Wir verdichten Parkraum

Seznam dodávek elektrodílů

Schéma instalace
Umístění

1

investor

1 ks

elektrohodiny

v přívodu

2

investor

1 ks

pojistka nebo jistící
automat 3x16A dle
DIN VDE 0100 část 430

v přívodu

3

investor

dle místních
podmínek

dle místních předpisů
3 Ph + E + PE*

přívod k hlavnímu vypínači

4

investor

každých
10 m

zemnící přípojka

roh podlahy
garáže / zadní
stěna

Použito

2 pojistky 3x16 A
1 x na
agregát

1 ks

uzemnění dle
ČSN EN 60204

od zemnící přípojky k zařízení

6

investor

1 ks

označený hlavní vypínač
se zajištěním proti
náhodnému sepnutí

YPtVWČVQDGQpKR 1 x na
SĜtVWXSXQDSĜX agregát
RYOiGDFtVNĜtĖN\

7

GRGDYDWHO 10 m

izolovaný kabel s označenými vodiči a ochranným vodičem 5x2,52

od hlavního
vypínače k
agregátu

1 x na
zařízení

* DIN VDE 0100 část 410 + 430 (není trvalá) 3 PH+N+PE (střídavý proud).
Pozn.: U garáží s vraty musí být provedení elektroinstalace konzultováno s dodavatelem vrat.
Naši montéři mohou na místě společně s elektromontérem investora
přezkoušet funkční schopnost zařízení.
Pokud tak nenastane během montáže,
provádí se samostatné zapojení po
montáži za příplatek.
Dle ČSN EN 60204 musí být zajištěno
uzemnění zařízení. Po každých 10 m
musí být k dispozici zemnící přípojka.

Protihluková opatření

Tlumení hluku ve stavební konstrukci
a) Pokud jsou parkovací systémy jsou
vybaveny dodatečnými opatřeními pro
snížení přenosu hluku do stavební
konstrukce, jak je uvedeno v nabídce,
a kročejová neprůzvučnost stavební
konstrukce (od podlahy a stěn garáže
i kobek) podle nařízení vlády 88/2004
a ČSN 730532[3] ekvivalentní s DIN
4109 mezi garážemi a obytnými místnostmi je maximálně L´nw 48 dB bude
v chráněných prostorech dodržena
směrná hodnota 30 dB.

b) Pokud si odběratel nepřeje použití
těchto doporučených dodatečných
opatření Wöhr pro snížení přenosu hlu
ku do stavební konstrukce musí sám
zajistit tlumení ve stavebním tělese
odpovídajícími stavebními konstrukč
ními prvky (např. oddělenou stavební
konstrukcí a podlahovou deskou
tlumícími materiály v místech upevnění
parkovacích systémů, agregátů a hyd
raulických vedení) tak, aby se dosáhlo
analogických výsledků.

4 zemnící přípojka
12 izolovaný kabel 3x1,5
ze spojovací skříně k
rotačnímu spínači

5 přívod od zemnící přípojky
k zařízení
2

9 izolovaný kabel 3x1,5
z agregátu ke spojovací
skříni
15 ventil k válci
2

16 izolovaný kabel 3x1,5
ze spojovací skříně k ventilu

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.

Omezení vlivu koroze
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.
Prostor garáže je třeba pravidelně odvětrávat.

Statika a provedení stavby

3,2
4°

malé aund
x = 70: pro
für KleinMittel-Pkw
střední
vozy

155
(170)

P1

autawie
typu
x = 100: pro
für Pkw
Audi, BMW,
MB, Volvo
a podobné
oder
ähnliche

P2
220
5

x

značení dle ISO 3864

Rozměry

P1

Všechny rozměry jsou minimální konečné rozměry. Všechny rozměry v cm.
Pozor na přípustné tolerance hloubky jam!

Prohlášení shody a zkouška stavebního vzoru

Servisní prohlídky
Dodavatel parkovacího systému ]ajišťuje pravidelné NRQWUROQtSURKOtGN\D
~GUåEX]DĜt]HQt

Zábradlí a bariéry
Pokud jsou chodníky přímo na straně nebo za systémem, zábradlí je dle
ČSN EN ISO 13857 povinné. Výška min. 200 cm .
Provozní teplota zařízení: +5° C až +40° C. Vlhkost: 50% při +40° C.
Pro použití v jiných podmínkách je nutná konzultace s dodavatelem.

P1 = 12 kN*
P2 = 4 kN

P2
238

220

Nabízený parkovací systém byl vyroben s dodržením ISO 9001 včetně přezkoušení
podle předpisu pro stroje 98/37/EG i požadavkového listu VdTÜV pro zdvíhací
zdvihací
zařízení 1505 a výrobce na výrobek vydává potvrzení shody s EN importér podle
dohody PECA z roku 2001 vydává potvrzení v českém jazyce o prohlášení schody
výrobcem. Výrobce má na tento parkovací systém i zkoušku stavebního vzoru u
TÜV Süddeutschland.

Teplota a vlhkost

2

13
ovladač NAHORU/DOLŮ se STOP
tlačítkem. Podle možností nalevo,
ale vždy mimo dosah pohyblivých částí
plošin. Kabelový přívod k ovladači vést vždy
spodem (2 klíče na jedno parkovací místo).

c) Podle okolností jsou v závislosti
na provedení stavebního tělese
nutná společná opatření, přičemž
odpovídající posouzení musí provést
specializovaný akustik seznámený
s parametry stavební konstrukce i
parkovacího systému včetně typu a
frekvence hluku.
Zvýšená ochrana proti hluku
Pokud si odběratel přeje zajistit k kon
krétním objektu komfortnější sníženou
hladinu hluku nad požadavky norem
(LAeq 25 nebo 20 dB), lze toto zajistit
dodatečnými opatřeními na základě
zjištěných akustických vlastností
stavebního tělesa. Náklady na hluková
měření a odpovídající specielní opat
ření jsou k tíži odběratele a nelze je
obecně přesně předem vyčíslit.

8 hydraulický agregát
s el. motorem 230/400 V,
50Hz, 3,0kW.
Spínací skříň s ochranou
motoru - zapojená.

10 spojovací skříň

1 x na
agregát

Pozice  - 14 jsou součástí dodávky Wöhr, pokud nebylo jinak uvedeno v nabídce nebo
objednávce.

Tlumení prostorového hluku
Tyto hodnoty splňují parkovací systémy
Wöhr pokud je vzduchová neprůzvučnost stavební konstrukce podle
nařízení vlády 88/2004 a ČSN 730532
[2] ekvivalentní s DIN 4109 mezi garážemi a obytnými místnostmi minimální
neprůzvučnost stěn a stropů nejméně
R´w (DnTw) 57 dB.

11 izolovaný kabel 3x1,5 2
ze spojovací skříně k
odemykacímu magnetu

6 zajistitelný hlavní vypínač

14 pojistka proti samovolnému spuštění

investor

Nařízení vlády 88/2004 předepisuje pro
stavební objekty, že mezi garážemi
a „chráněnými místy“ musí stavební
konstrukce zajišťovat neprůzvučnost
proti prostorovému a kročejovému
hluku a že „v chráněných místech
(obytných místnostech)“ uvnitř objektu
nesmí maximální hladina akustického
tlaku LAeq přesáhnout v denním období 40 dB a nočním období 30 dB.

2

7 izolovaný kabel 5x2,5
z hl. vypínače k agregátu

3 přívod k hlavnímu vypínači

1 x na
agregát

5

Elektrodíly dodané od výrobce jsou
shodné s odpovídajícím proudovým,
příp. propojovacím plánem.
Všechna zakončení zapojení jsou
vybavena objímkami vodičů.
Jiná zapojení nejsou schválena a proto
jsou nepřípustná.
Přívod k agregátu zajistí investor před
montáží.

1 elektrohodiny

P1

* všechny síly jsou
včetně váhy automobilu

P2

=DĜt]HQtMHSĜLSHYQČQRSRPRFtRFHORYêFKNRWHY
Hloubka děr pro hmoždinky je 10-12 cm.
Podlahovádeska musí mít tloušťku min. 18 cm!
Kvalita
betonu CC20/25
do hloubky
hloubky12
12cm
cmbez
bezarmovacího
armovacíhoželeza.
železa.
Kvalita betonu
25/30 do

Upozornění
Vozidla se sníženým podvozkem mohou
být spojlerem
parkovánamohou
jen na být
riziko
majitele
a předním
nahoře
vozidla.
Vozidla
předním
spoilerem
mohou být parkována jen nahoře a na
parkována
pouzes na
riziko majitele
vozidla.
vlastní riziko majitele vozidla.
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Popis

,6%

Množství

=5

Poz. Práce

02

Wöhr Parksysteme & Service, s.r.o.

Na nivách 18, Praha 4

www.parksysteme.cz

Tel.: +420 777 242 410

info@parksysteme.cz

