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Przekroje
Wymiary
Wymiary
pojazdów

Wy³¹czny przedstawiciel w Polsce:

Klaus Multiparking GmbH
Hermann-Krumm-Strasse 2
D-88319 Aitrach, Niemcy
Tel. +49 (0) 75 65 5 08-0
Fax +49 (0) 75 65 5 08-88
info@multiparking.com
www.multiparking.com
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Szerokoœci

Karta Katalogowa

PATEH Jan Petryna Sp. J.
ul. ¯elazna 67 lok. 14/L
00-871 Warszawa
Tel.: +48 (22) 620 23 69
Fax: +48 (22) 620 29 73
pateh@pateh.com.pl
www.pateh.com.pl

U10 EB
2000 kg 1 / 2600 kg 2
Wymiary

Strona 3

Wszystkie wymiary s¹ minimalnymi
wymiarami gotowymi.

Szerokoœci
Dzia³anie
11

10

Strona 4
Dojazd
Obci¹¿enia
Plan
obci¹¿eñ

8

Tolerancja dla wymiarów budowlanych + 03
Wymiary podane w centymetrach.

7

3

75

Przeznaczenie
Standardowy samochód osobowy:
Limuzyna (sedan), kombi, SUV, Van
zale¿nie od wymiarów i masy samochodu.

Szyb techniczny

Œciany
zag³êbienia

9

Uziemienie

Kana³ odp³ywowy

5

6

Szerokoœæ
Masa
Masa/ko³o

Strona 6
Instalacja
elektryczna

70
100
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Dane
techniczne

x

Zarys samochodu typu kombi

70

30

160

530 dla samochodów o d³. do 5,00 m.
(550 dla samochodów o d³. do 5,20 m.)

patrz tabela

Dane
techniczne

Standardowy
Specjalny 2
190 cm 4
190 cm 4
patrz strona 4
patrz strona 4

Przygotowanie
gara¿u

55

Strona 5

45

12

EB (platforma pojedyncza) = 1 + 1 pojazd

15°

13°

6°

100

125
500 (520)
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Opis
platformy

Warunki œrodowiska

Strefa wiatrowa 3 - 0,47 kN/m 2
zgodnie z norm¹ DIN EN 1991-1-4.

1
2
3

4
5

6
7

8
9

Wysokoœæ
samochodu
165

Typ
U10 EB-285

Wysokoœæ
samochodu
200

Typ standardowy.
Typ specjalny: obci¹¿enie do 2600 kg za dodatkow¹ op³ata.
Projektuj¹c pod minimalne wymiary, nale¿y mieæ na uwadze
wymagania dotycz¹ce tolerancji VOB, czêœæ C
(DIN 18330 i 18331) oraz DIN 18202.
Szerokoœæ samochodu dla platformy 230 cm. Jeœli zastosowano
szersze platformy, mo¿liwe jest parkowanie szerszych pojazdów.
Wyrównanie potencja³u z przy³¹cza uziemiaj¹cego fundament
do platformy (zapewnione przez Zamawiaj¹cego).
Spadek z kana³em odp³ywowym i studzienk¹ (patrz strona 5).
Zgodnie z norm¹ DIN EN 14010 w obszarze wjazdu musi zostaæ
umieszczone oznaczenie informuj¹ce o niebezpiecznym obszarze
(¿ó³to-czarne malowanie farb¹ krawêdzi zag³êbienia lub
przyklejenie ¿ó³to-czarnej taœmy o szer. 10 cm) zgodnie z ISO 3864.
Krawêdzie zag³êbienia patrz strona 5.
W miejscu ³¹czenia pod³ogi ze œcianami nie mo¿na stosowaæ
skosów / zaokr¹gleñ. Jeœli skosy s¹ wymagane, nale¿y
zastosowaæ wê¿sz¹ platformê lub szersze zag³êbienie.

10

11

12

13

Kraty zabezpieczaj¹ce s¹ montowane w bocznej i tylnej
strefie. W pewnych warunkach konstrukcyjnych mo¿na
z krat zabezpieczaj¹cych zrezygnowaæ. Wymaga to
konsultacji z przedstawicielem KLAUS Multiparking.
Górna platforma jest konstrukcj¹ ramow¹. Mo¿liwe jest
pokrycie jej ró¿nymi typami nawierzchni (np. darñ/trawa,
piach/kamienie, piach/marmur, itp.). Wymagana jest
wczeœniejsza konsultacja z przedstawicielem KLAUS
Multiparking dotycz¹ca okreœlenia maksymalnego
obci¹¿enia oraz zapewnienia szczelnoœci. W pozycji
opuszczonej, górna platforma mo¿e pod pewnymi
warunkami byæ wykorzystana jak miejsce parkingowe.
Wymagany jest oddzielny szyb techniczny z przykryciem,
drabin¹ oraz dojœciem do zag³êbienia, zabezpieczonym
drzwiami - wykonany wg zaleceñ przedstawiciela KLAUS
Multiparking. W szybie technicznym zostanie umieszczony
agregat hydrauliczny oraz wentylacja.
Dane dotycz¹ce obci¹¿enia œniegiem dla systemu
w pozycji obni¿onej, patrz strona 4.
Po zakoñczeniu pracy system musi byæ przesuniêty
do najni¿szej pozycji koñcowej (blokowanie klucza).
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Typ
U10 EB-250

Strefa obci¹¿enia œniegiem 3 - 6,86 kN/m2
zgodnie z norm¹ DIN EN 1991-1-3.

285

250

245

U10 EB-285

210

U10 EB-250

13
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Szerokoœci - Platforma pojedyncza (EB) i system szeregowy (z przegrodami)
Rzut (zamkniête zag³êbienie)
System szeregowy (z przegrodami)

Pojedyncza (EB)

Strona 2

Pokrywa w³azu
do szybu

Szerokoœci

Pokrywa w³azu
do szybu

Strona 3
Szerokoœci
Dzia³anie

Górna
platforma

EB

Strona 4
Dojazd
Obci¹¿enia
Plan
obci¹¿eñ

EB

Wjazd

EB

EB

Wjazd

Strona 5
Œciany
zag³êbienia

Wymiary zag³êbienia
Widok z przodu

B
Instalacja
elektryczna

Otwór w
œcianie 14

75

75

Strona 6

17,5

B

B
Otwór w
œcianie 14

17,5

B
Otwór w
œcianie 14

Dane
techniczne

20

20

Strona 7

20

20

Dane
techniczne

20

Przygotowanie
gara¿u

Widok z góry

Szyb
techniczny

80

20

14

60

80

60

0,00
Górna
krawêdŸ
pod³ogi

80

0,00
Górna
krawêdŸ
pod³ogi

14

Przejœcie

15

80

20

Przejœcie 15

17,5

Wymiar zag³êbienia B
275
285
295
305
315

Szerokoœæ u¿ytkowa
dolnej platformy
230
240
250
260
270

130

Opis
platformy

130

Strona 8

17,5

Szerokoœæ u¿ytkowa
górnej platformy
270
280
290
300
310

Wszystkie œciany boczne musz¹ byæ ustawione pod k¹tem prostym. Maksymalne odchylenie wynosi 1 cm!
Uwaga: przy wolnym dostêpie z boku lub z ty³u do platformy, konieczne jest wykonanie zabezpieczeñ (barierki, malowanie
ostrzegawcze), w zale¿noœci od projektu.
Dla skrajnych miejsc parkingowych zalecamy wykorzystanie szerszych platform. Parkowanie na platformach
o standardowej szerokoœci wiêkszymi samochodami mo¿e utrudniæ wsiadanie i wysiadanie z pojazdu - w zale¿noœci
od rodzaju pojazdu, drogi dojazdowej i indywidualnego doœwiadczenia kierowcy.
Dla samochodów szerszych ni¿ 190 cm wymagane jest zastosowanie platformy o szerokoœci 270 cm celem umo¿liwienia
swobodnego wsiadania i wysiadania z pojazdu z jednej strony.
14

W siankach dzia³owych: otwór 15 x 15 cm

15

Przejœcie do s¹siedniego modu³u musi mieæ tak¹ sam¹ wysokoœæ jak przejœcie z szybu konserwacyjnego do zag³êbienia.
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Szerokoœci - 2 x Platforma pojedyncza EB (bez przegród)
Rzut (zamkniête zag³êbienie)
2 x Platforma pojedyncza (bez przegród)

Strona 2

Pokrywa w³azu
do szybu

Szerokoœci

Strona 3
Szerokoœci
Dzia³anie

EB

Strona 4
Dojazd
Obci¹¿enia
Plan
obci¹¿eñ

EB

Wjazd

Strona 5
Œciany
zag³êbienia

Wymiary zag³êbienia
Widok z przodu

C
75

Strona 6
Instalacja
elektryczna

Otwór w
œcianie 14

20

Dane
techniczne
Strona 7
Dane
techniczne

20

Przygotowanie
gara¿u
Strona 8

Widok z góry

Szyb
techniczny

Opis
platformy

20
80

14

60

0,00
Górna
krawêdŸ
pod³ogi
Wymiar zag³êbienia C
547,5
567,5
587,5
607,5
627,5

Szerokoœæ u¿ytkowa
dolnej platformy
2 x 230
2 x 240
2 x 250
2 x 260
2 x 270

Szerokoœæ u¿ytkowa
górnej platformy
2 x 270
2 x 280
2 x 290
2 x 300
2 x 310

Wszystkie œciany boczne musz¹ byæ ustawione pod k¹tem prostym. Maksymalne odchylenie wynosi 1 cm!
Uwaga: przy wolnym dostêpie z boku lub z ty³u do platformy, konieczne jest wykonanie zabezpieczeñ (barierki, malowanie
ostrzegawcze), w zale¿noœci od projektu.
Dla skrajnych miejsc parkingowych zalecamy wykorzystanie szerszych platform. Parkowanie na platformach
o standardowej szerokoœci wiêkszymi samochodami mo¿e utrudniæ wsiadanie i wysiadanie z pojazdu - w zale¿noœci
od rodzaju pojazdu, drogi dojazdowej i indywidualnego doœwiadczenia kierowcy.
Dla samochodów szerszych ni¿ 190 cm wymagane jest zastosowanie platformy o szerokoœci 270 cm celem umo¿liwienia
swobodnego wsiadania i wysiadania z pojazdu z jednej strony.
14

W siankach dzia³owych: otwór 15 x 15 cm

Dzia³anie
Pozycja podniesiona

Pozycja opuszczona
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Dojazd

Strona 2
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max. obni¿enie
3%

max. podwy¿szenie
10 %

Strona 3
Szerokoœci
Dzia³anie
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Plan
obci¹¿eñ
Strona 5
Œciany
zag³êbienia
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elektryczna

Pokazany na rysunku k¹t dojazdu do stanowiska parkingowego nie mo¿e zostaæ przekroczony. Nieodpowiedni k¹t dojazdu mo¿e
stworzyæ powa¿ne problemy z manewrowaniem i parkowaniem samochodów na platformach, za które przedstawiciel KLAUS
Multiparking nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœci.

Obci¹¿enie na miejsce parkingowe
Dla krajów, w których obci¹¿enie œniegiem
jest kluczowym czynnikiem (waga w kg)

Dla krajów, w których obci¹¿enie œniegiem
nie ma znaczenia (waga w kg)

MultiBase U10 2,6 / 2,0 tony

MultiBase U10 2,6 / 2,0 tony

Miejsce parkingowe

Masa

Masa/ko³o

Miejsce parkingowe

Masa

Masa/ko³o

Górne miejsce

2000 kg

500 kg

Górne miejsce

2600 kg

650 kg

Dolne miejsce

2000 kg

500 kg

Dolne miejsce

2000 kg

500 kg

Dane
techniczne
Strona 7

MultiBase U10 2,6 / 2,6 tony - za dodatkow¹ op³at¹

MultiBase U10 2,6 / 2,6 tony - za dodatkow¹ op³at¹

Dane
techniczne

Miejsce parkingowe

Masa

Masa/ko³o

Miejsce parkingowe

Masa

Masa/ko³o

Górne miejsce

2000 kg

500 kg

Górne miejsce

2600 kg

650 kg

Dolne miejsce

2600 kg

650 kg

Dolne miejsce

2600 kg

650 kg

Przygotowanie
gara¿u
Strona 8

Dotyczy g³êbokoœci œniegu do 20 cm. W przypadku wiêkszych g³êbokoœci, œnieg nale¿y usun¹æ.

Opis
platformy

Plan obci¹¿eñ
Obci¹¿enie platformy

Przekrój
45

Górna platforma pokryta blach¹

F4

Kierunek wjazdu

Obci¹¿enie platformy
EB 2000 kg

F3

F2

F1

min.18

19

EB 2600 kg

F1
+33
–1,5
+35
–1,6

18

F2
+28
–4,0
+29
–4,4

F3

20

±13,7

±10,6

Obci¹¿enie platformy

EB 2600 kg

F1
+46
–2,1
+48
–2,2

F2
+39
–5,7
+40
–6,1

F3

20

30

F3

±15,9

±11,1

F1

30

10

20

±11,0

B 16

Szerokoœæ u¿ytkowa
platformy

F4
F2

F4

±15,5

Rzut

F1
F3

20

±10,5

Górna platforma pokryta kamieniem 18

EB 2000 kg

F2
F4

F4

±13,4

Oznakowanie 17

Platformy mocowane s¹ do pod³ogi kotwami. G³êbokoœæ otworu: w przybli¿eniu 15 cm.
Pod³ogê oraz œciany poni¿ej poziomu wjazdu nale¿y wykonaæ z betonu (klasa jakoœci minimum C20/25!).
16

Wymiary zag³êbienia B patrz strona 2.

17

Oznakowanie wg ISO 3864 (kolor ¿ó³to-czarny oznaczenia na tej ilustracji mo¿e nie odpowiadaæ temu w normie).

18

Wszystkie si³y w kN.

19

Noœnoœæ p³yty pod³ogowej powinna zostaæ sprawdzona przez specjalistê.
W niektórych przypadkach wymagane jest wykonanie grubszej p³yty pod³ogowej.

20

W przypadku instalacji chronionej przed wiatrem si³y F3 i F4 s¹ zmniejszone o 9 kN.

Strona 5 z 8

MultiBase U10 EB | Numer kodu 588.52.610-002 | Wersja 04.2019
Strona 1
Przekroje
Wymiary
Wymiary
pojazdów

Œciany zag³êbienia / Odwodnienie
Kierunek wjazdu
Okrê¿na rynna
odwodnieniowa

Strona 2
Szerokoœci

Kana³ odp³ywowy
1-2%

Strona 3

1-2%

Szerokoœci
Dzia³anie

70

70

30

Strona 4
Dojazd
Obci¹¿enia
Plan
obci¹¿eñ

Fundament

Œciany
zag³êbienia

1-2%

50

Strona 5

1-2%

Fundament

1-2%

Strona 6

Fundament

Instalacja
elektryczna

Fundament

30

50
1-2%

Dane
techniczne

70

Strona 7

70

Dane
techniczne
Przygotowanie
gara¿u
Strona 8
Opis
platformy

KrawêdŸ zag³êbienia / Powierzchnia górnej platformy
Maksymalna waga powierzchni górnej platformy wybranej przez Zamawiaj¹cego - 250 kg/m.2
Powierzchnia z betonu lub asfaltu
Stal k¹towa montowana
po instalacji
Asfalt lub beton

1–1,5

Powierzchnia

Okrê¿na rynna
odwodnieniowa
Poziom wysokoœci
platformy

Powierzchnia z kostki brukowej
Stal k¹towa montowana
po instalacji
Warstwa
rozdzielaj¹ca

Kostka brukowa 1–1,5

Powierzchnia

Okrê¿na rynna
odwodnieniowa
Poziom wysokoœci
platformy
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Instalacja elektryczna
Schemat instalacji elektrycznej

Dane elektryczne (do przygotowania przez Zamawiaj¹cego)

1

12

2

Nr

Iloœæ

1

1

Licznik pr¹du

Na linii
zasilaj¹cej

2

1

Wy³¹cznik serwisowy z blokad¹:
3 x 20A bezpiecznik lub automat
bezpiecznikowy 3 x 20A
(charakterystyka K lub C)

Na linii
zasilaj¹cej

3

1

Przewód 5 x 2,5 mm2
(3L + N + PE) z oznaczonymi
z oznaczonymi ¿y³ami
i przewodem ochronnym

Do wy³¹cznika 1 na
serwisowego
agregat

4

1

Oddzielne przy³¹cze 230 V
z oœwietleniem i gniazdem

Od przy³¹cza
do szybu

5

co
10 m

Uziemienie fundamentu

Naro¿a w
zag³êbieniu

6

1

Wyrównanie potencja³u wed³ug
DIN EN 60204 z uziemienia
fundamentu do platformy

7.1

1

Peszel do przewodów DN 40
z drutem przeci¹gowym

Od pod³o¿a
do panelu
sterowania

1 na
platformê

7.2

1

Peszel do przewodów DN 40
z drutem przeci¹gowym

Przy³¹cze do
agregatu

1 na
platformê

8

1

S³up do panelu sterowania

8
4

Strona 3
Szerokoœci
Dzia³anie

0,00

7.2

9
Strona 4
Dojazd
Obci¹¿enia
Plan
obci¹¿eñ
Strona 5

120

3

7.1

10
13

14

6 5

11

Œciany
zag³êbienia

Opis

Po³o¿enie

1 na
agregat

1 na
platformê

1 na
platformê

Strona 6
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elektryczna

Czêstoœæ

1 na
platformê

Wyposa¿enie elektryczne (zakres dostawy KLAUS Multiparking)

Dane
techniczne

Nr

Strona 7
Dane
techniczne
Przygotowanie
gara¿u

Skrzynka steruj¹ce z zamykanym wy³¹cznikiem g³ównym

10

Przewód 3 x 0,75 mm2 (L + N + PE)

11

Przewód 7 x 1 mm2 z oznaczonymi ¿y³ami i przewodem ochronnym

12

Panel sterowania

13

Przewód 4 x 2,5 mm z oznaczonymi ¿y³ami i przewodem ochronnym
Agregat hydrauliczny 5,2 kW, pr¹d trójfazowy 230 / 400 V - 50 Hz

14

Strona 8

Opis

9

2

Opis
platformy

Dane techniczne
Zakres zastosowañ
Domyœlnie system nie nadaje siê do parkowania krótkoterminowego
(zmiana u¿ytkowników). W razie potrzeby prosimy o kontakt.
Agregat
Agregaty niskoszumowe montowane s¹ na podk³adach
wibroizolacyjnych. Zalecamy oddzielenie gara¿u od czêœci
mieszkalnej.
Dokumenty do dyspozycji
– Oferta/umowa konserwacji
– Œwiadectwo zgodnoœci
Dokumentacja techniczno - odbiorcza
System Multiparking jest zgodny z przepisami dot. gara¿y (LBO i
GaVo). Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, platformy parkingowe
podlegaj¹ odbiorowi przez Urz¹d Dozoru Technicznego.
Przedstawiciel KLAUS Multiparking dostarczy wymagan¹
dokumentacjê do zarejestrowania urz¹dzeñ.
Ochrona przed korozj¹
Patrz osobna karta dotycz¹ca ochrony przed korozj¹.
Dba³oœæ o czystoœæ platformy
Aby zapobiec uszkodzeniom powstaj¹cym na skutek korozji,
nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ czyszczenia i konserwacji
oraz zapewniæ dobr¹ wentylacjê w gara¿u.

Odgrodzenia, barierki
Jeœli istnieje niebezpieczeñstwo upadku z platformy i/lub jeœli jest
du¿a przestrzeñ pomiêdzy platformami lub platform¹ a œcian¹,
na platformach montowane s¹ barierki. Jeœli obok platformy lub za
platform¹ znajduje siê droga dojazdowa, odgrodzenia musz¹ byæ
zamontowane przez Zamawiaj¹cego wed³ug normy EN ISO 13857.
Warunki œrodowiskowe
Warunki œrodowiskowe dla pracy platform parkingowych:
- zakres temperatur od -20 do +40 °C,
- wzglêdna wilgotnoœæ powietrza 50% przy maksymalnej
temperaturze zewnêtrznej +40 °C.
Je¿eli s¹ podane czasy podnoszenia i opuszczania platformy to
zosta³y one zmierzone w temperaturze otoczenia +10° C oraz
agregacie umieszczonym obok platformy. Czasy te mog¹ siê
wyd³u¿yæ przy ni¿szych temperaturach i d³u¿szych przewodach
hydraulicznych.
Certyfikacja CE
Oferowany system jest zgodny z norm¹ DIN EN 14010 oraz
Dyrektyw¹ Maszynow¹ 2006/42/EG.
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Dane techniczne
Ochrona akustyczna
Zgodnie z norm¹ DIN 4109-1 (Ochrona akustyczna w budownictwie)
Ustêp 9, urz¹dzenia KLAUS wchodz¹ w zbiór technicznych
urz¹dzeñ domowych (urz¹dzenia gara¿owe).

Szerokoœci

Normalna ochrona akustyczna:

Strona 3
Szerokoœci
Dzia³anie
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Obci¹¿enia
Plan
obci¹¿eñ
Strona 5
Œciany
zag³êbienia

Strona 6

DIN 4109-1, Ustêp 9, maksymalny poziom ciœnienia akustycznego
w pomieszczeniach klasy “A” wymagaj¹cych ochrony akustycznej,
generowany przez domowe urz¹dzenia techniczne i zwi¹zane
z komercyjnym wykorzystaniem budynku.
Tabela 9 okreœla maksymalny poziom ciœnienia akustycznego
w pomieszczeniach klasy “A” wymagaj¹ce zewnêtrznej ochrony,
generowany przez domowe urz¹dzenia techniczne i urz¹dzenia
powi¹zane z komercyjnym wykorzystaniem budynku.
Zgodnie z wierszem 2 maksymalny poziom ciœnienia akustycznego
w pomieszczeniach mieszkalnych nie mo¿e przekraczaæ 30dB (A).
Ha³as generowany przez u¿ytkownika parkingu nie podlega tym
rygorom (DIN 4109-1, Ustep 9).
Aby zachowaæ te wartoœci wymagane s¹ nastêpuj¹ce œrodki:
– pakiet ochrony akustycznej zgodny z ofert¹/zamówieniem
(firma KLAUS Multiparking GmbH)
– wyt³umienie akustyczne bry³y budynku minimum R’ w = 57 dB
(zapewnione przez Zamawiaj¹cego)

Podwy¿szona ochrona akustyczna (wymaga osobnych ustaleñ):
VDI 4100 (izolacja akustyczna w budownictwie)
Ocena i propozycje ulepszonej izolacji akustycznej.
Uzgodnienie: maksymalny poziom ciœnienia akustycznego w
pomieszczeniach mieszkalnych nie mo¿e przekroczyæ 25 dB (A).
Ha³as generowany przez u¿ytkownika parkingu nie polega tym
rygorom (patrz VDI 4100, Ustêp 1, Zakres - Uwagi).
Aby zachowaæ tê wartoœæ wymagane s¹ nastêpuj¹ce œrodki:
– pakiet ochrony akustycznej zgodnie z ofert¹/zamówiniem
(firma KLAUS Multiparking GmbH)
– wyt³umienie akustyczne bry³y budynku minimum R’ w = 62 dB
(zapewnione przez Zamawiaj¹cego)
Wskazówka: na powstanie ha³asów u¿ytkowych na wp³yw
bezpoœrednio u¿ytkownik naszych platform. Powstaj¹ one np.
podczas wjazdu na platformê, zamykania drzwi, hamowania
lub pracy silnika samochodu.
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Œwiadczenia ze strony Zamawiaj¹cego
Barierki / ogrodzenia
Ewentualne wymagane odgrodzenie wed³ug normy DIN EN ISO
13857 dla zabezpieczenia platform bezpoœrednio przed, obok lub
z ty³u platformy. Obowi¹zuje to tak¿e dla fazy budowy. Jeœli barierki
na platformie bêd¹ niezbêdne, bêd¹ one uwzglêdnione w
wyposa¿eniu platformy.
Numerowanie miejsc parkingowych
Wymagane jest numerowanie miejsc parkingowych.

Zasilanie elektryczne / uziemienie
Doprowadzenie do w³¹cznika serwisowego i przewodu steruj¹cego
do agregatu, powinno byæ wykonane przez Zamawiaj¹cego podczas
monta¿u. Funkcjonowanie mo¿e zostaæ sprawdzone na miejscu
przez naszych monterów wraz z elektrykiem. Je¿eli nie jest to
mo¿liwe z istotnych powodów budowlanych, nale¿y zleciæ to
elektrykowi ze strony Zamawiaj¹cego.
Zgodnie z norm¹ PN-EN 60204 (Bezpieczeñstwo maszyn,
wyposa¿enie elektryczne) wymagane jest uziemienie konstrukcji
stalowych. Dystans pomiêdzy przy³¹czami uziemienia max 10 m..

Urz¹dzenia techniczne w budynku
Wszelkie wymagane systemy oœwietlenia, wentylacji, gaszenia
po¿aru i alarmu po¿arowego, a tak¿e wyjaœnienia i zgodnoœci
z odpowiednimi wymogami prawnymi.
Odwodnienie
W œrodku zag³êbienia zalecamy zastosowanie odp³ywu
pod³¹czonego do systemu kanalizacji lub zag³êbienia czerpakowego
(50 x 50 x 20 cm) z mo¿liwoœci¹ wypompowania. W obrêbie rynny
mo¿liwe boczne nachylenie, jednak¿e nie w pozosta³ym obszarze
zag³êbienia (nachylenie w kierunku pod³u¿nym jest okreœlone przez
wymiary budowlane).
Zalecamy zastosowanie separatora oleju i benzyny przed
pod³¹czeniem z kanalizacj¹.
Aby odprowadziæ du¿e iloœci wody z obszaru zag³êbienia,
zalecamy, aby Zamawiaj¹cy zainstalowa³ kana³ odp³ywowy
wody na obrze¿ach zag³êbienia.

Szyb techniczny
Wymagany jest oddzielny szyb techniczny z pokryw¹ w³azu,
drabin¹ i przejœciem do zag³êbienia. W instalacjach szeregowych
mo¿e byæ konieczny tylko jeden szyb techniczny (zale¿nie
od projektu).
Oœwietlenie
Oœwietlenie zgodne z norm¹ DN 67528 (Oœwietlenie parkingów).
Jasnoœæ oœwietlenia w zag³êbieniu i w szybie technicznym
minimum 80 Lux.
Wentylacja
W celu ci¹g³ej wymiany powietrza, zredukowania wilgotnoœci,
skraplania oraz usuwania wody z pojazdów (deszcz, œnieg, lód)
zalecane jest fachowe wykonanie instalacji wentylacyjnej przez
Zamawiaj¹cego. Pozwoli to zmniejszyæ ryzyko korozji i awarii.

Oznakowanie ostrzegawcze
Wed³ug normy DIN EN 14010 w obszarze dojazdu musi zostaæ
wykonane ostrzegawcze oznakowanie ¿ó³to-czarn¹ taœm¹
niebezpiecznego obszaru, zgodnie z ISO 3864. Zgodnie z norm¹
EN 92/58/EWG obszar zag³êbienia z platformami musi byæ
oznaczony na 10 cm od krawêdzi zag³êbienia.
Otwory w œcianach
Wszystkie wymagane otwory w œcianach zgodnie z rysunkami
przekrojów na stronie 2.
Panel sterowania
Od pod³ogi zag³êbienia do panelu sterowania nale¿y po³o¿yæ
peszel (DN 40 z drutem przeci¹gowym). Lokalizacja panelu
sterowania musi byæ okreœlona zgodnie z projektem (s³up,
œciana budynku, itp.).
Monta¿ s³upów teleskopowych
Do monta¿u s³upów teleskopowych nale¿y u¿yæ dŸwigu
dostarczonego przez Zamawiaj¹cego.
Wysokoœæ haków min. 400 cm ponad poziomem wjazdu,
udŸwig dŸwigu oko³o 700 kg.

Je¿eli poni¿sze œwiadczenia nie s¹ wymienione w ofercie,
pozostaj¹ po stronie Zamawiaj¹cego:
– Kompletne okablowanie poszczególnych elementów zgodnie ze
schematem elektrycznym;
– Koszt odbioru przedmiotowego przez uprawniony organ;
– Wy³¹cznik serwisowy z blokad¹ po³o¿enia;
– Linia steruj¹ca od wy³¹cznika serwisowego do agregatu
hydraulicznego.
Powierzchnia górnej platformy
Powierzchnia na górnej platformie zgodnie z rysunkiem
przekroju na stronie 2 (maksymalna waga powierzchni klienta
250 kg/m2).
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Opis platformy pojedynczej (EB)
Opis ogólny

Dolna platforma sk³ada siê z:

Platforma parkingowa zapewniaj¹ca niezale¿ne miejsce parkingowe
dla 1 samochodu (EB). Na specjalnych warunkach górna platforma
mo¿e byæ u¿ywana jako miejsce parkingowe.
Wymiary zgodnie z bazowymi wymiarami zag³êbienia, szerokoœci
i wysokoœci.
Wjazd poziomy na miejsce parkingowe (tolerancja ± 1 %).

–
–
–
–
–
–

Pozycjonowanie samochodu na platformie nastêpuje poprzez
zamontowany ogranicznik ko³a (zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi).
Obs³uga za pomoc¹ panelu sterowania z blokad¹ klawiszy. Jeden
typ klucza pasuje do wszystkich paneli sterowania.
Instrukcja obs³ugi umieszczona jest przy ka¿dym panelu sterowania.

System hydrauliczny sk³ada siê z:
– Si³owniki hydrauliczne
– Zawór elektromagnetyczny
– Przewody hydrauliczne
– Gwintowane ³¹czniki do rur
– Przewody wysokociœnieniowe
– Materia³y do mocowania/monta¿u

Urz¹dzenie parkingowe sk³ada siê z:
– 2 s³upy teleskopowe z si³ownikami z ty³u platformy (zamocowane
do pod³ogi)
– 2 s³upy teleskopowe z przodu (zamocowane do pod³ogi)
- 1 platforma górna/pokrywa (do wype³nienia przez Zamawiaj¹cego
np. piach/t³uczeñ, po uzgodnieniu z przedstawicielem KLAUS).
Maksymalny ciê¿ar wype³nienia 250 kg/m2. Mo¿liwe wype³nienie
blach¹ profilowan¹ KLAUS za dodatkow¹ op³at¹
- 1 platforma dolna
- 1 mechaniczny system synchronizuj¹cy bieg si³owników
(w trakcie podnoszenia i opuszczania platformy)
- 2 si³owniki hydrauliczne
- ko³ki, œruby, bolce, itp.
- platformy s¹ przejezdne na przestrza³!
Górna platforma sk³ada siê z:
–
–
–
-

Blachy pokrycia
DŸwigary boczne
Trawersy
Wanna na wype³nienie, alternatywnie blachy profilowane
KLAUS Multiparking
– Œruby, nakrêtki, itp.

Profile platformy
Nastawne elementy pozycjonuj¹ce
Belki najazdowe
Belki boczne
Trawersy
Œruby, nakrêtki, tarcze, tuleje dystansowe, itp.

Instalacja elektryczna sk³ada siê z:
– Panel sterowania (wy³¹cznik bezpieczeñstwa STOP, zamek,
1 klucz na ka¿de miejsce parkingowe)
– Puszka rozdzielcza na zaworze œciennym
Instalacja hydrauliczna sk³ada siê z:
– Agregat hydrauliczny (niskoszumny, instalowany na ³¹czniku
gumowo-metalowym)
– Zbiornik oleju hydraulicznego
– Wlew oleju
– Pompa z wewnêtrznym ko³em zêbatym
– Wspornik do pompy
– Sprzêg³o
– Silnik pr¹du trójfazowego AC (230/400 V, 50 Hz)
– Stycznik wy³¹czaj¹cy (z termicznym przekaŸnikiem przeci¹¿enia
i bezpiecznikiem sterowania)
– Manometr kontrolny
– Zawór ograniczenia ciœnienia
– Wê¿e hydrauliczne (t³umi¹ przenoszenie drgañ na rurki
hydrauliczne)

Zmiany techniczne zastrze¿one
Ze wzglêdu na postêp techniczny firma KLAUS Multiparking zastrzega sobie prawo zastosowania nowszych lub innych technologii, systemów
procesów, procedur oraz norm, o ile dla klienta nie powstan¹ z tego powodu ¿adne szkody.

