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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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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

2500 kg

ParkDisc D450 (Obrotnica poni¿ej poziomu posadzki)

Wykonanie powierzchni posadzki
Tolerancja na równoœæ powierzchni posadzki
musi byæ zgodna z norm¹ DIN 18202
tabela 3, wiersz 3.
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Wymagany obszar: min. Ø 550 (dla samochodu o d³ugoœci 500)

Opis
urz¹dzenia

Obrotnica: Ø 450

Wymiary
Wszystkie wymiary s¹ minimalnymi 1
wymiarami gotowymi. Wymiary w centymetrach.
Tolerancja dla wymiarów budowlanych + 03

10

32,5

Przeznaczone dla
Standardowy samochód osobowy:
Limuzyna, Kombi, SUV, Van zale¿nie od
wymiarów i ciê¿aru samochodu.

Silnik 0,37 kW

80

D³ugoœæ
Ciê¿ar
Masa/ko³o

Œrodek ³o¿yska; kotwienie;
d³ugoœæ kotwy: 10 cm

max. 500 cm
max. 2500 kg
max. 625 kg

Kana³ odwodnieniowy Ø 4
Kana³ na prowadzenie przewodu EN 25 (M25)

Czêœæ obrotowa
Czêœæ mocuj¹ca

22,5

10

KrawêdŸ
wykoñczonej
pod³ogi

80

1

Projektuj¹c pod minimalne wymiary, nale¿y mieæ na uwadze wymagania dotycz¹ce tolerancji VOB, czêœæ C (DIN 18330 i 18331)
oraz DIN 18202.

ParkDiscD450 | Numer kodu 583.91.730-006 | Wersja 03.2017

ParkDisc D450 (Obrotnica powy¿ej poziomu posadzki)

ParkDisc D450 | Numer kodu 583.91.730-006 | Wersja 03.2017

Strona 2

10 +1,5

Przekrój i rzut zag³êbienia dla obrotnicy umieszczonej poni¿ej poziomu posadzki
32,5 +1,5
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Kana³ na przewód EN 25 (M25)

Rzut
i przekroje
Instalacja
elektryczna

80
Kana³
odwodnieniowy Ø 4

Strona 3
Dane
techniczne
Opis
urz¹dzenia

480

199

50

40

Kana³ odwodnieniowy Ø 4

Kana³ na
przewód
EN 25 (M25)

480

Przekrój zag³êbienia dla obrotnicy umieszczonej powy¿ej poziomu posadzki

Kana³ na przewód EN 25 (M25)
10

22,5 +1,5
10

Zag³êbienie dla napêdu umieszczonego poni¿ej poziomu posadzki musi mieæ wymiary 80 x 50 x 22,50 cm.

80
Kana³ odwadniaj¹cy Ø 4

Instalacja elektryczna
Pod³¹czenie zasilania
– Przewodem zasilaj¹cym 5 x 1,5 mm (3L + N + PE) doprowadziæ
zasilanie do g³ównej skrzynki elektrycznej; zakoñczyæ
wy³¹cznikiem serwisowym z blokad¹ po³o¿enia.
– Wy³¹cznik g³ówny:
3 x bezpieczniki 10 A (zw³oczne) lub automat bezpiecznikowy
3 x 10 A, (charakterystyka K lub C).
– Przy³¹cze do skrzynki sterowniczej do wykonania po stronie budowy
(Zamawiaj¹cego) przed monta¿em. Poprawne dzia³anie mo¿e
zostaæ sprawdzone przez naszych monterów razem z miejscowym
elektrykiem. Je¿eli wykonanie przy³¹cza ze strony budowy nie bêdzie
mo¿liwe do wykonania podczas monta¿u, Zamawiaj¹cy musi zrobiæ
to w póŸniejszym terminie, na w³asny koszt i ryzyko.

Panel sterowania
Umieszczony w miejscu ogólnodostêpnym (np. na s³upie).
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– Oferta / umowa konserwacji.
– Deklaracja zgodnoœci producenta.
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Patrz osobna karta dotycz¹ca ochrony przed korozj¹.

Certyfikacja CE
Oferowany system jest zgodny z norm¹ DIN?EN?14010 oraz
Dyrektyw¹ Maszynow¹ 2006/42/EG.
Emisja ha³asu
Palettenkonstruktion
£o¿yska kulowe w rolkach wykonane z tworzywa sztucznego
powoduj¹ zmniejszenie ha³asu.

Warunki œrodowiskowe
Warunki œrodowiskowe dla obrotnicy:
Zakres temperatur od -10°C do +40°C. Wzglêdna wilgotnoœæ
powietrza 50% przy maksymalnej temperaturze +40°C.
Dokumentacja techniczno - odbiorcza
System Multiparking jest zgodny z przepisami dot. gara¿y (LBO i
GaVo). Przedstawiciel KLAUS Multiparking dostarczy wymagan¹
dokumentacjê do zarejestrowania urz¹dzeñ.
Dba³oœæ o czystoœæ

Dodatkowe uwagi
– Maksymalne obci¹¿enie obrotnicy: pojazdy do 2.500 kg.
– Prowadzenie prac na pojazdach zaparkowanych na obrotnicy
jest niedozwolone.
– Zaparkowany pojazd nale¿y zabezpieczyæ przed niezamierzonym
ruchem, zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi.
– Transport osób na obrotnicy jest niedozwolony, chyba ¿e
znajduj¹ siê one w samochodzie.

Aby zapobiec uszkodzeniom powstaj¹cym na skutek korozji,
nale¿y postêpowaæ zgodnie z instrukcja czyszczenia i konserwacji
oraz zapewniæ dobr¹ wentylacjê.

Œwiadczenia ze strony Zamawiaj¹cego
Zag³êbienie
Zag³êbienie na silnik i/lub obrotnicê oraz kana³ odwodnieniowy
(opcjonalny - jeœli jest wymagany).
Kana³ na przewód
Kana³ na przewód EN 25 (M25) z przeci¹gniêtym drutem/link¹
pomiêdzy zag³êbieniem a g³ówn¹ skrzynk¹ elektryczn¹.
Urz¹dzenia techniczne
Ewentualnie wymagane oœwietlenie, wentylacja, instalacja
przeciwpo¿arowa i wype³nienie zwi¹zanych z nimi oraz narzuconych
przepisami powinnoœci i dokumentów.

Zasilanie do g³ównej skrzynki elektrycznej
Przy³¹cze do skrzynki sterowniczej do wykonania po stronie budowy
(Zamawiaj¹cego) przed monta¿em. Poprawne dzia³anie mo¿e
zostaæ sprawdzone przez naszych monterów razem z miejscowym
elektrykiem. Je¿eli wykonanie przy³¹cza ze strony budowy nie bêdzie
mo¿liwe do wykonania podczas monta¿u, Zamawiaj¹cy musi zrobiæ
to w póŸniejszym terminie, na w³asny koszt i ryzyko.
Je¿eli poni¿sza pozycja nie zosta³a wymieniona w ofercie
pozostaje na równie¿ po stronie zamawiaj¹cego
– Koszt odbioru technicznego.

Opis urz¹dzenia
Opis ogólny
Obrotnica sk³ada siê z poszczególnych segmentów, które po
monta¿u tworz¹ solidn¹ ramê. Rama ta jest wyposa¿ona w
centralne ³o¿yska kulkowe i bezobs³ugowe rolki z ³o¿yskami
kulkowymi, które pozwalaj¹ na cichy ruch obrotnicy.

Sterowanie
– Panel sterowania z przyciskiem typu “przytrzymaj aby uruchomiæ”.
– Dostarczane zasilanie mo¿e zostaæ przerwane za pomoc¹
zamykanego g³ównego prze³¹cznika.
Pokrycie obrotnicy

Rolki te s¹ umieszczone w okr¹g³ej ramie w kszta³cie litery U,
która jest przymocowana do pod³ogi za pomoc¹ kotwienia.
Dodatkowo wsporniki betonowe s¹ przyspawane do boku.
Napêd
– Obrotnica zasilana jest silnikiem na pr¹d trójfazowym o mocy
0,37 kW, IP 55, 230/400 V, 50 Hz
– W ci¹gu 45 sekund obrotnica obraca siê o 360° (n = 1,33/min)
– W przypadku zaniku pr¹du, obrotnica mo¿e zostaæ obrócona
rêcznie poprzez zwolnienie hamulca silnika.
– Silnik wspomagany jest specjalnym kompensatorem
z regulacj¹ ciœnienia.
– Wymiary zag³êbienia na silnik oraz miejsca na przewody
dostêpne s¹ na stronie 2.

– Pokrycie pod³ogi wykonane jest z ocynkowanej blachy falistej.
– Umiejscowienie os³ony umo¿liwia przeprowadzenie zarówno
prac monta¿owych jak i konserwacyjnych.
– Œruby, nakrêtki i podk³adki s¹ ocynkowane.
– Wszystkie inne elementy ze stali i blachy s¹ cynkowane ogniowo,
z wyj¹tkiem czêœci zwi¹zanych z konstrukcji, np. œruby, ³o¿yska.
Parametry obrotnicy
– Waga obrotnicy wynosi w przybli¿eniu 1500 kg.
– Œrednica obrotnicy wynosi 450 cm.
Opcje dodatkowe
– Pilot na dwukana³owy sygna³ radiowy.
– Prze³¹cznik zbli¿eniowy (radar).
– Czujnik bezpieczeñstwa (podczerwieñ).

Zmiany techniczne zastrze¿one
Ze wzglêdu na postêp techniczny firma KLAUS Multiparking zastrzega sobie prawo zastosowania nowszych lub innych technologii,
systemów, procesów lub norm.

