SOLUHII PROFESIONALE DE PARCARE

SISTEME DE PARCARE AUTO

C-SPS Sistem de parcare semiautomat - compact

Sistem de parcare semiautomat - compact

Sistem de parcare semiautomat - compact

Liftul pentru parcare, cu doi stâlpi, cu înclinare, este un
sistem de parcare tip valet. C-SPS este folosit numai
pentru maGini sedan Gi este un produs auxiliar al C-SPS,
pentru cazurile în care nu aveIi suficient spaIiu până la
tavan. Se deplasează vertical. Utilizatorii trebuie să
elibereze nivelul solului, pentru a coborî maGina de la
nivelul superior.

Este acIionat hidraulic, ridicat cu cilindri. Capacitatea
noastră standard de ridicare este de 2000 kg. Sunt
disponibile finisaje diferite Gi tratamente de impermeabilizare, la solicitarea clientului.

Componente generale

- Proiectat pentru o înălIime redusă a tavanului.
- Platformă galvanizată cu placă ondulată, pentru o aderenIă mai bună.
- Platformă cu o înclinare de 10 grade.
- Cilindri hidraulici dubli pentru ridicare, acIionare directă.
- Structură de sine-stătătoare, cu auto-suport.
- Poate fi mutat în alt loc.
- Capacitate de 2000 kg, adecvată numai pentru vehicule sedan.
- Comutator electric, cu cheie, pentru securitate Gi siguranIă.
- Oprirea automată, dacă operatorul a eliberat comutatorul cu cheie.
- AcIionare electrică, cât Gi manuală a blocării, la alegerea dumneavoastră.
- ÎnălIimea maximă de ridicare este reglabilă, pentru
diferite înălIimi ale tavanului.
- Blocare mecanică anti-cădere, în poziIia superioară.
- ProtecIie hidraulică la supraîncărcare.

❶ Platformă
❷ Coloană

❸ BraI de control
❹ Cilindru

❺ Carcasa pompei (sursa de alimentare)

❻ Comutator de limitare
❼ Piciorul stâng

❽ Dispozitiv de blocare pentru siguranIă
❾ Ax de echilibrare

❿ Manetă pentru oprirea roIilor
⓫ Piciorul drept

⓬ Caseta de control
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Avantaje

❶ Nivel de zgomot extrem de redus
Datorită tipului său de acIionare cu cilindri, indiferent dacă maGina este ridicată
sau coborâtă, emite un nivel redus de zgomot, datorită amortizării cilindrilor.
➋ Sigur Gi de încredere
Comutatorul de limitare, de pe stâlp Gi dispozitivul anti-cădere oferă o siguranIă
dublă pentru acest echipament.
➌ Instalare rapidă Gi uGoară
Cu o parte a structurii pre-instalată în fabrică, este foarte uGor la lucrările de instalare.
➍ Mod simplu de operare

Trebuie doar să răsuciIi comutatorul cu cheie, de pe panoul de control, pentru a
manevra echipamentul.

➎ Finisare de calitate pentru client
O bună acoperire prin vopsire normală petru interior Gi vopsire specială pentru exterior, oferă clientului o finisare de calitate.
➏ Procesare de înaltă calitate

C-SPS este realizat cu tehnologii cu standard ridicat.

➐ Adecvat atât pentru uz personal, cât Gi pentru uz public

De obicei, echipamentul este folosit, în principal la interior, pentru uz personal,
dar, poate fi folosit Gi în spaIii publice.

SpecificaIii
Model
Dimensiune vehicul
Greutate vehicul
ÎnălIime de ridicare
Mod de blocare
Mod de acIionare
Finisaj
Alimentare de comandă
Timp de ridicare / coborâre
Alimentare circuit forIă
Unitate de acIionare

C-SPS
5000 mm x 1850 mm x 1550 mm
≤≤ 2000 kg
1600 mm
dispozitiv de blocare electro-mecanic
Electrohidraulic
Acoperire normală pentru interior Gi acoperire specială pentru exterior
24 V
24 s
3~400 V/-10%, 50Hz
Pompă hidraulică 2,2 kW

Tratamentele suprafeIelor
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SpecificaIii tehnice C-SPS

Capacitate
Dimensiune
vehicul

Tip

C-SPS
2

Vehicule parcate

Lungime

Greutate vehicule

LăIime

ÎnălIime

Putere

Timp de ridicare/coborâre
Alimentare circuit forIă

5000 mm

2000 Kg

1850 mm

1550 mm
2,2 kW
24 s

3~400 V/-10%, 50Hz
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Proceduri de operare
AtenIie în timpul manevrării:
- Echipamentul poate fi manevrat numai de către personal calificat;
- Înainte de manevrare, verificaIi dacă nu se află nicio persoană în zona echipamentului;
- InterziceIi accesul oricărei persoane în zona echipamentului, cu excepIia Goferului;
- Când parcaIi: 1. ScoateIi antena Gi deplasaIi-vă, lent, pe platformă; 2. AmplasaIi maGina;
3. OpriIi motorul Gi trageIi frâna de mână; 4. CoborâIi din maGină Gi închideIi portiera maGinii.
- ContactaIi un mecanic autorizat sau contactaIi producătorul, dacă există situaIii anormale.
Nu încercaIi să le soluIionaIi personal. ApelaIi la serviciul de întreIinere.
- Este interzis Gofatul sub influenIa băuturilor alcoolice.
- Este interzisă parcarea autovehivulelor cu dimensiuni Gi greutate necorespunzătoare.
- Sunt interzise sursele de incendiu în jurul echipamentului.

MentenanIă

MentenanIa trebuie să fie efectuată în conformitate cu precizările fabricantului echipamentului de parcare.
1) MentenanIă zilnică Gi verificare: Utilizatorul sau operatorul trebuie să răspundă de mentenanIa Gi verificările zilnice.
Platforma Gi terenul de parcare trebuie să fie păstrate curate Gi libere.
CurăIaIi suprafaIa pieselor mobile.
Dacă există un zgomot anormal, informaIi serviciul de întreIinere.
2) MentenanIă Gi verificare regulată: Firma autorizată trebuie să efectueze mentenanIa Gi verificarea regulată.

Întrebări Gi răspunsuri
1. Câte maGini pot fi parcate pentru fiecare unitate?
2 maGini. Una pe sol Gi cealaltă la nivelul al doilea.
2. C-SPS este folosit la interior sau la exterior?
Ambele variante sunt valabile. Finisajul pentru interior este cu vopsea normală iar pentru exterior cu acoperire
specială Gi placa este galvanizată, cu protecIie împotriva coroziunii. Când este folosit la interior, trebuie să
IineIi cont de înălIimea tavanului.
3. Care este înălIimea minimă a tavanului pentru folosirea C-SPS ?
3200 mm este cea mai bună înălIime pentru două vehicule sedan, cu 1550 mm înălIime. O înălIime disponibilă de minim 3100 mm este acceptabilă pentru a instala C-SPS.
4. Este uGor modul de manevrare?
Da. HineIi apăsat comutatorul cu cheie pentru a manevra echipamentul, care se va opri imediat ce luaIi mâna de pe
comutator.
5. În cazul unei căderi de tensiune, putem folosi echipamentul în mod normal?
Dacă se întâmplă să fie căderi dese de tensiune, vă sugerăm să aveIi un generator de rezervă, care poate
asigura funcIionarea în lipsa curentului electric.
6. Care este sursa de alimentare?
Tensiunea standard este 3~400 V/-10%, 50Hz.
7. Cum se întreIine acest echipament? Cât de des sunt necesare lucrările de mentenanIă?
Se vor efectua de către echipele de tehnicieni Romversis în baza unui contract de întreIinere periodică în conformitate cu prescripIiile ISCIR.
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C-SPS

Sistem de parcare semiautomat - compact
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SPS-S/D

Sistem semiautomat de parcare - Simplu/Dublu
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APS-S/D

Sistem automat de parcare - Simplu/Dublu

Romversis îGi rezervă dreptul ca, pe durata execuIiei tehnice, să folosească tehnologii mai noi, sisteme, procese, proceduri sau standarde potrivite pentru îndeplinirea obligaIiilor sale, altele decât cele oferite iniIial, în
condiIiile în care clientul nu va fi dezavantajat din cauza unei astfel de proceduri pentru a face posibilă realizarea proiectului.

