Sistem de parcare înclinat - Simplu/Dublu

IPS-S/D

Sistem de parcare înclinat - Simplu/Dublu

SOLUŢII PROFESIONALE DE PARCARE

SISTEME DE PARCARE AUTO

Descriere IPS-S/D

IPS-S/D este un sistem de parcare cu fundaţia sub nivelul de acces permiţând parcarea
în sistem automat. Este un sistem de parcare independent.

Specificaţii tehnice
Model

Capacitate de ridicare
Greutate echipament

Înălţime de ridicare

Lăţime utilă platformă

IPS-S

4000 kg
1800 kg

1710...1650 mm
2100 mm

Alimentare circuit forţă

3~400 V/-10%, 50Hz

Dispozitiv de blocare

Dinamic

Alimentare circuit de comandă
Eliberarea blocării
Mod de operare

Unitate de acţionare

Timp de ridicare/coborâre
Finisaj

24 V

Eliberare electrică automată
Comutator cu cheie

Pompă hidraulică 2,2 kW
55 sec.

Acoperire normală pentru interior și specială pentru exterior

Specificaţii tehnice

Tip

2

Vehicule parcate

Capacitate
Dimensiune
vehicul

IPS-S

Lungime
Lăţime

Înălţime

Putere

Timp de ridicare/coborâre
Alimentare electrică

Greutate vehicule

5000 mm

2000 Kg

1850 mm

1610...1550 mm
2,2 kW
55 s

3~400 V/-10%, 50Hz

Descriere IPS-S
Modelul IPS-S este conceput pentru o parcare facilă, independent faţă de un alt utilizator.

Componentele asigură o funcţionare fiabilă.

Acţionare electro-hidraulică cu sisteme de compensare cu lanţuri, ce permite o distribuire echilibrată a sarcinii.
Pistoanele de acţionare sunt cromate anticoroziune asigurând o funcţionare îndelungată.

Utilizare ușoară prin acţionarea automată de la consola de comandă "Key swich".

Sistemul este prevăzut cu sisteme electromecanice de protecţie anticădere.

Utilizare IPS-S
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Specificaţii tehnice IPS-D

Model

Capacitate de ridicare
Greutate echipament

Înălţime de ridicare

Lăţime utilă platformă

Alimentare circuit forţă

Alimentare circuit de comandă
Dispozitiv de blocare
Eliberarea blocării

Mod de operare

Unitate de acţionare

Timp de ridicare/coborâre

Finisaj

IPS-D

8000 kg

3600 kg

1710...1650 mm
4200 mm

3~400 V/-10%, 50Hz
24 V

Dinamic

Eliberare electrică automată
Comutator cu cheie

Pompă hidraulică de alimentare 4,5 kW
55 sec.

Acoperire normală pentru interior și specială pentru exterior

Specificaţii tehnice IPS-D

Tip

4

Vehicule parcate

Capacitate
Dimensiune
vehicul

IPS-D

Lungime
Lăţime

Înălţime

Putere

Timp de ridicare/coborâre
Alimentare electrică

Greutate vehicule

5000 mm

2000 Kg

1850 mm

1610...1550 mm
4,5 kW
55 s

3~400 V/-10%, 50Hz

Utilizare IPS-D

IPS-S/D
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APS -TT

Sistem de parcare automată-întoarcere autovehicule

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

