SCISSOR

Y ZALEŻNY

W
SYSTEM PARKINGO

MODULO SCISSOR to system zależny oparty
o unikalny mechanizm nożycowy. Pozwala on na niezwykle
wygodne, a przy tym bardzo atrakcyjne wizualnie
przechowywanie dwóch aut wykorzystując tylko jedno
tradycyjne miejsce parkingowe. Jest to rozwiązanie idealne
d l a ko l e kc j o n e ró w s a m o c h o d ó w o r a z d e a l e ró w
s a m o c h o d o w yc h c h c ą c yc h w a t r a kc y j ny s p o s ó b
zaprezentować sprzedawane pojazdy oszczędzając przy tym
miejsce. SCISSOR świetnie sprawdzi się również na
wszelkiego rodzaju targach i pokazach motoryzacyjnych.

WYMIARY KONSTRUKCJI BUDYNKU
Wolna przestrzeń do
poprowadzenia instalacji

Wolna przestrzeń do
poprowadzenia instalacji

POZIOM 1

OPCJA 1
INSTALACJA
W ZABUDOWIE
WEWNĄTRZ
Oznakowanie

POZIOM 0

Uziemienie

WJAZD

Wysokość maks.
samochodu

Wysokość
Zagłębienie pod szyny
520 dla aut o długości 500 cm
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OPCJA 2
WJAZD

INSTALACJA
W ZABUDOWIE
NA ZEWNĄTRZ
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Urządzenie przeznaczone jest do parkowania samochodów osobowych typu:
limuzyna, kombi, sedan, van, SUV, w zależności od wymiarów i masy samochodu.

WYMIARY MAKSYMALNE AUT

160

40

Standardowe
wg tabeli

60

45

OPCJA 1 / OPCJA 2

13˚

szerokość

190 cm

waga

2000 kg

obciążenie
na koło

500 kg

15˚
125

100
500

Słupy konstrukcji budynku w zagłębieniu
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Ścianki działowe

MINIMALNE WYMIARY ODSTĘPÓW MIĘDZY SYSTEMAMI - OPCJA 2

min. 10

min. 15

DZIAŁANIE (POZYCJE POSTOJOWE SYSTEMU) - OPCJA 1/OPCJA 2
Należy pamiętać, że przed wjazdem/wyjazdem z pla ormy (POZIOM 1),
pojazd znajdujący się na POZIOMIE 0 musi wyjechać!

POZIOM 1

POZIOM 1
POZIOM 0
Pozycja wjazdu
na pla ormę
(poziom 1)

Pozycja wjazdu
na pla ormę
(poziom 0)
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WYMIARY PODJAZDÓW/NAJAZDÓW - OPCJA 1/OPCJA 2

MAKSYMALNE
NACHYLENIE
ZJAZDU 5%

UWAGA!
Nie należy przekraczać określonegokąta dojazdu.
Nie zastosowanie się do tej informacji może
spowodować uszkodzenie auta, za które
producent nie ponosi odpowiedzialności.
MAKSYMALNE
NACHYLENIE
PODJAZDU 1%

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA - OPCJA1

PLAN OBCIĄŻEŃ I WYMAGANIA MOCOWANIA - OPCJA 2

Masa płyty
betonowej
(4,5 t)

Miejsca wyszarzone są zagłębieniami, które należy
przygotować aby zainstalowac system. Zagłębienie
posadzki betonowej minimum 5 cm
(zalecane poziomowanie na przeciwko siebie zagłębień)
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Oddziaływanie obciążeń na płytę występuje taj jak w Opcji 1

WYMAGANIA BUDOWLANE
1. Urządzenia należy mocować do posadzki betonowej za pomocą kotew chemicznych (klejonych) M12 głębokość otworu ok. 12 cm.
Posadzka powinna być wykonana z betonu klasy minimum C20/25, grubość posadzki minimum 15 cm. Wszelkiego rodzaju instalacje i
konstrukcje, które muszą być prowadzone w przestrzeni, w której zainstalowane są systemy prowadzić w taki sposób aby nie narazić
zaparkowanych samochodów na ich zgniecenie.
2. Po stronie zamawiającego leży zaprojektowanie i wykonanie systemu oświetlenia wentylacji i instalacji przeciwpożarowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Zamawiający musi również zaprojektować i przygotować miejsca na montaż panelu sterującego oraz
skróconej instrukcji obsługi (zakres dostawy MODULO).
3. Szczegółowy plan konstrukcji oraz obciążeń jest dostępny u przedstawicieli ﬁrmy Modulo.
OPIS KONSTRUKCJI SYSTEMU PARKINGOWEGO
System MODULO SCISSOR jest urządzeniem, które powiela ilość miejsc parkingowych w sposób zależny tzn. wjazd/wyjazd z pla ormy
parkingowej (POZIOM 1) uzależniony jest od miejsca na poziomie 0. Urządzenia napędzane są przez agregaty hydrauliczne - podział na
grupy urządzeń i ilość agregatów hydraulicznych ustalana jest indywidualnie.
Każde urządzenie posiada indywidualny panel sterowania, który dzięki przypisaniu indywidualnego klucza zabezpieczony jest przed
wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. Urządzenie działa na zasadzie „przytrzymaj aby uruchomić”, Na każdym panelu
sterowniczym znajduje się również wyłącznik awaryjny umożliwiający zatrzymania urządzenia na wypadek wystąpienia
niebezpieczeństwa. Każde miejsce parkingowe zapewnia prawidłowe pozycjonowanie auta dzięki systemowi przesuwnych odbojników
umieszczonych na pla ormie.

W SKŁAD URZĄDZENIA WCHODZĄ:
konstrukcja nośna, instalacja hydrauliczna wraz z agregatem hydraulicznym i instalacja elektryczna.

KONSTRUKCJA NOŚNA OBEJMUJE:
- pla orma z podłogą z ocynkowanej blachy proﬁlowej,
- cztery proﬁle prowadzące, łączące pla ormę,
- elementy złączne i zabezpieczające.

INSTALACJA HYDRAULICZNA OBEJMUJE:
- agregat hydrauliczny,
- dwa siłowniki hydrauliczne z zaworami dławiąco-odcinającymi zabezpieczającymi przed wyciekiem oleju
z siłownika w przypadku mechanicznego uszkodzenia węża,
- elektrozawory hydrauliczne dla każdego siłownika oraz agregatu,
- przewody hydrauliczne.

AGREGAT HYDRAULICZNY OBEJMUJE:
- zbiornik oleju hydraulicznego,
- pompę hydrauliczną z silnikiem elektrycznym,
- zawór regulacji ciśnienia,
- ﬁltr oleju.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OBEJMUJE:
W zakresie dostawy producenta:
-skrzynka rozdzielcza,
-panele sterownicze,
-przewody elektryczne z elementami mocującymi.
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OPIS KONSTRUKCJI SYSTEMU PARKINGOWEGO

W ZAKRESIE WYKONYWANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:
-zasilanie trójfazowe 400V, 50Hz, 3p+N+PE z oznakowaniem żył,
-licznik energii elektrycznej,
-zabezpieczenie nadprądowe 3x16A (charakterystyka C) dla każdego zasilacza hydraulicznego,
-wyłącznik trójfazowy (kolorystyka żółto-czerwona) z możliwością blokady położenia kłódką dla każdego zasilacza hydraulicznego,
-uziemienie w obrębie pla orm parkingowych (wyrównie potencjału zgodne z PN-EN 60204 od uziemienia fundamentu do
pla ormy),
-oświetlenie strefy parkingowej.

DOSTĘPNE DOKUMENTY:
Instrukcja obsługi i konserwacji, skrócona instrukcja obsługi, deklaracja zgodności, plan posadowienia konstrukcji, oferta/umowa
serwisowa.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami systemy parkingowe podlegają odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego. Producent
dostarcza wymaganą dokumentację związaną z urządzeniem. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia protokołu z odbioru
budowlanego posadzki.

KONSERWACJA:
W celu zapewnienia jak najdłuższej i bezawaryjnej pracy urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcją konserwacji oraz zapewnić
odpowiednią wentylację.

OCHRONA ANTYKOROZYJNA:
Konstrukcja stalowa jest fabrycznie zabezpieczona przed korozją. Przyjęto klasę zabezpieczenia antykorozyjnego C3 wg. PN-EN ISO
12944-2 (średnia), w tej klasie roczny ubytek powłoki cynkowej to 0.7÷2.1µm.

WARUNKI SYTUACYJNE OTOCZENIA:
Zakres temperatur: -15˚C do +40˚C (opcjonalnie od -30˚C do +50˚C). W niższych temperaturach lub przy dłuższych liniach
hydraulicznych czas pracy systemu wydłuża się. Względna wilgotność powietrza w maksymalnej temperaturze to 50%.
Oferowany system został opracowany zgodnie z normą PN-EN ISO 14010 oraz Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE i posiada
certyﬁkat CE.
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UWAGI

OPCJA 1
1. Wszystkie wymiary dotyczące konstrukcji budynku w którym umieszczone będą urządzenia są wymiarami miminalnymi. Wymiary
podane są w centymetrach. Tolerancja wymiarów budowlanych wynosi cm.
2. Przyłącza uziemiające pla ormy muszą zostać przygotowane przez inwestora.
3. Tabela wymiarów przedstawia minimalne wymiary wymaganej przestrzeni pracy i całej konstrukcji nośnej dla danych wysokości
parkowanych aut. W przypadku gdy w budynku odległość od najazdu do suﬁtu jest większa, na pla ormie górnej można parkować
odpowiednio wyższe samochody.
4. Producent może wykonać pla ormy specjalne ze względu na wymiary oraz masę samochodów za dodatkową opłatą.
5. Minimalny prześwit pomiędzy dachem parkowanego auta a górnym podestem lub suﬁtem kondygnacji wynosi 5 cm.
6. Szyny urządzenia należy mocować do specjalnie wykonanych zagłębień o głębokości 5 cm w posadzce betonowej. Przygotowanie
zagłębień leży po stronie inwestora.
7. Zgodnie z normą PN-EN 14010+A1 2009E w obrzarze wjazdu na pla ormę parkingową należy umieścić ostrzeżenie
o niebezpieczeństwie w postaci pasa o szerokości 10 cm w kolorze żółto-czarnym:

8. Przedstawione w karcie wymiary dotyczą montażu samych pla orm parkingowych. Należy uwzględnić przestrzeń na układy zasilające
i sterujące wraz z przestrzenią serwisową.

OPCJA 2
1. Wszystkie wymiary dotyczące konstrukcji są wymiarami miminalnymi. Wymiary podane są w centymetrach.
2. Przyłącza uziemiające pla ormy muszą zostać przygotowane przez inwestora.
3. Tabela wymiarów przedstawia minimalne wymiary wymaganej przestrzeni pracy i całej konstrukcji nośnej dla danych wysokości
parkowanych aut. Wymiar H3 określa orientacyjną wysokość systemu z zaparkowanym autem. Na pla ormie górnej mogą parkować
odpowiednio wyższe auta. Wymiar H1 określa wysokość płyty ponad powierzchnię gruntu. Przed położeniem płyty należy wybrać z
gruntu 10 cm humusu oraz wypoziomować.
4. Producent może wykonać pla ormy specjalne ze względu na wymiary oraz masę samochodów za dodatkową opłatą.
5. Zgodnie z normą PN-EN 14010+A1 2009E w obrzarze wjazdu na pla ormę parkingową należy umieścić ostrzeżenie
o niebezpieczeństwie w postaci pasa o szerokości 10 cm w kolorze żółto-czarnym:

6. Przedstawione w karcie wymiary dotyczą montażu samych pla orm parkingowych. Należy uwzględnić przestrzeń na układy zasilające
i sterujące wraz z przestrzenią serwisową.
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Aby pobrać karty techniczne i katalog w wersji elektronicznej oraz
pliki .dwg dla każdego z naszych produktów zapraszamy na stronę

www.moduloparking.com/pliki
Przykłady zdjęć z naszych realizacji dostępne na stronie:

www.moduloparking.com/realizacje

Skontaktuj się z nami:
tel. +48 52 561 23 30
biuro@moduloparking.com
www.moduloparking.com

Znajdź nas na Facebooku!

B
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Dowiedz się więcej o Systemach
Parkingowych MODULO na naszym blogu:

moduloparking.com/blog

