SISTEME DE PARCARI INTELIGENTE
https://www.parcariauto.ro/

Sistem de parcare TURN PXD
Sistem automat de parcare SHUTTLE DOLLY
Sistem de parcare de tip TURN
Sistem de parcare de tip ARBORE
Sistem de parcare automata de tip AGV
Sistem de parcare TURN GLISANT
Sistem de parcare de tip PUZZLE
Sistem de parcare de tip STACKERS
Sistem de parcare ROTATIV

SISTEM DE PARARE TURN PXD

Model

PXD

Nivele de parcare
Capacitate maxima de parcare

<7
100 de spatii de parcare/1 turn

Dimensiunea compatibila a vehicului (mm)
Greutatea automobilului (kg)
Durata de recuperare

L:5200*W:1950*H:1550~1950
<2300, <2800
90s

Latimea amprentei

Latime 19m lungimea poate varia
Combinative de schimb/ palet/ schimbator cu
pinioane
11 kW

Sistemul de transport
Puterea motorului pentru miscari verticale

Puterea motorului pentru miscari transversale 4 kW
Viteza verticala de miscare

35m/min

Viteza transversaal de miscare

75m/min

Metode de operare

IC card/QR code/PIN/mobile APP

Alimentare

3-faze AC380V/50Hz
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SISTEM DE PARCARE SHUTTLE DOLLY

Transportatorii poate merge la fiecare nivel sau la unul singur. Ridicarea poate fi instalată la
sfârșitul liniei sau în aceeași poziție a holului de intrare / ieșire.
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Sistemul de parcare poate recupera mai multe mașini în același timp...

Model

PPY

Nivele de parcare
Capacitate optionala de parcare
Dimensiunea compatibila a vehicului
(mm)
Greutatea automobilului (kg)
Durata de recuperare

<15
50 spatii parcare/Lift

Latimea amprentei

19m lungimea poate sa varieze
Combinative de schimb/ palet/ schimbator de
pinioane

Sistemul de transport

L:5200*W:1950*H: 1550~1950
<2300, <2800
90s

Puterea motorului pentru miscari
vertical

9,2KW / 15kw / 22KW

Puterea motorului pentru miscari
transversale

5 Kw

Durata de recuperare

90s

Viteza vertical de miscare

30-90m/min

Viteza transversal de miscare

80-120m/min

Metode de operare

IC card/QR code/PIN/mobile APP

Alimentare

3-faze AC380V/50Hz
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SISTEM DE PARCARE TURN

Odată cu dezvoltarea orașelor, în special imobilele cresc rapid, prețul terenului este mai mare
și mai mare, multe proiecte trebuie să fie zgârie-nori pentru a obține suficient spațiu. Conform
acestei tendințe, putem oferi turnul de parcare ca o soluție de parcare adecvată.
Turnul de parcare este alcătuit din ascensor și cadru mobil sau palet mobil. Ascensorul ridică
automat mașina pe stratul desemnat și apoi cadrul
de pieptene alunecător va prelua mașina.
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Actiunea continua controlata de programul PLC, acoperit cu protectie electrica multiplex.

Avantaje:
Control inteligent: integrare ușoară, mecanică, electrică și de calculator.
Înaltă densitate, aproape doar un metru pătrat de teren pentru a parca o mașină în medie.
Tehnologia schimbului de lănțișoare: economisiți timp în jumătate, timpul mediu de parcare /
recuperare este de numai 60 de secunde.
Protecția securității: Intelligence Management deduce funcționarea umană și dispozitivele
multiple de detecteaza prezentelor fiintelor vii in masina.
Capacitate 5.8 tone max. pentru a satisface cerințele de vehicule de lux sau SUV sau SEDAN.
Potrivit pentru necesarul de parcare de înaltă densitate, cum ar fi clădirea de birouri, spital
etc.

Model

PCS Sistem de parcare de tip “TURN”

Nivele de parcare

<29

Capacitate optionala de
parcare

60 locuri de parcare / turn

Dimensiunea compatibila a L:5200*W:1950*H: 1550~1950
vehicului (mm)
Greutatea automobilului (kg) < 2200, <2800
Durata de recuperare
Latimea amprentei
Sistemul de transport

60s
50m2
Combinative de schimb/ palet/ schimbator cu pinioane

Puterea motorului pentru
miscari verticale

30kW

Puterea motorului pentru
miscari transversale

0.2kW

Viteza vertical de miscare

90m/min

Viteza transversal de miscare 25m/min
Metode de operare
IC card/QR code/PIN/mobile APP
3-faze AC380V
Alimentare

SISTEM DE PARCARE ARBORE
Acesta este un sistem de parcare automatizat foarte potrivit în zonele urbane moderne, model
ideal pentru clădirea de parcare nou construită în spital sau centru comercial.
Ascensorul principal cu dolly permite mișcări orizontale și verticale simultan, prin urmare,
îmbunătățește semnificativ eficiența, timpul de recuperare mediu redus la 90 de secunde pe
vehicul.
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Un parc de parcare tipic de 6-14 autovehicule, cu o înălțime tipică maximă de 16 nivele de
parcare.
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Parametrii principali:
Model
Nivele de parcare
Capacitate optionala de
parcare

Sistem de parcare de tip “Arbore”
<16
100 parking spaces/system

Dimensiunea compatibila a L:5200*W:1950*H:1550~1950
vehicului (mm)
Greutatea automobilului < 2300, < 2800
(kg)
Durata de recuperare

90s

Latimea amprentei

120m2 ~ 340m2

Sistemul de transport

Combinative de schimb/ palet/ schimbator de pinioane

Puterea motorului pentru
miscari verticale

22 kW

Puterea motorului pentru
miscari transversale
Viteza vertical de miscare
Viteza transversal de
miscare
Metode de operare

2.2 kW

Alimentare

90m/min
60m/min
IC card/QR code/PIN/mobile APP
3-faze AC380V/50Hz

Acesta este un sistem de parcare automatizat foarte potrivit în zonele urbane moderne, model
ideal pentru clădirea de parcare nou construită în spital sau centru comercial.
Ascensorul principal cu dolly permite mișcări orizontale și verticale simultan, prin urmare,
îmbunătățește semnificativ eficiența, timpul de recuperare mediu redus la 90 de secunde pe
vehicul.
Un parc de parcare tipic de 6-14 autovehicule, cu o înălțime tipică maximă de 16 nivele de
parcare.
Combinație / palet / Pincher tehnologie de schimb toate pot fi utilizate în acest model..

SISTEM DE PARCARE AUTOMATA AGV
Odată cu dezvoltarea tehnologiei, tehnologia de parcare mecanică se confruntă, de
asemenea, cu produsul său de viitor: AGV (Automated Guided Vehicle).
Cu o tehnologie de control fără fir și o concepție integrată a acumulatorului, în special
tehnologia Self-Guidance, dolly tradițional se transformă în robot auto, nu mai există fire,
limitarea pistelor, etc.
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Inventat de ParkPlus Inc, SUA. Dispozitivele ParkTronic® AGV sunt unități roaming
libere, cu funcționare pe bază de baterii, unități omnidirecționale care se
deplasează pe suprafețe plate închise și comunică printr-un sistem principal de
control al traficului, folosit pentru a gestiona stocarea automată și recuperarea
vehiculelor parcate.
Pe lângă superstructura de parcare și zona de depozitare, sistemul ParkTronic®
este alcătuit din cinci componente principale:
Autovehiculele cu ghid automatizat ParkTronic® (AGV) □
Zona de încărcare: zonă specială în care utilizatorii părăsesc / recuperează
vehicule .
Transportoare verticale cu bobină (VRC): VRC-urile sunt materiale standard pentru
industrie □ manipularea ascensoarelor utilizate în sistemele automate pentru a
transporta încărcăturile între etaje.
Paleți: Platformă pe care vehiculele sunt parcate și manipulate de AGV pentru a transfera
vehiculul zona de depozitare a structurii de parcare.
Sistemul de control:
Sistemul de control gestionează stocarea și recuperarea automată a vehiculelor parcate și
controlează funcționarea tuturor echipamentelor din parcare.
Aceste componente de bază pot fi configurate 10
într-o multitudine de soluții pentru a maximiza
eficiența parcării.

Proiectarea de bază a sistemului și numărul fiecărei componente de sistem necesare pentru un
proiect este determinată de cerințele de vârf ale cerințelor de transfer ale sistemului.
Pe măsură ce cererea și rata de întoarcere cresc, cerințele pentru numărul de AGV-uri, zone de
încărcare și VRC-uri trebuie îndeplinite pentru a satisface cererea proiectului.
Automobilul ghidat de vehicule ParkTronic® (AGV) va redefini viitorul parcării.
Acest echipament inovator este o unitate omnidirecțională care rulează gratuit pe roți, care
circulă pe suprafețe plate închise și comunică printr-un sistem principal de control al traficului
utilizat pentru a gestiona stocarea automată și recuperarea vehiculelor parcate.
Park Plus ParkTronic® AGVTM este conceput pentru a prelua un palet din zona de încărcare
care conține vehiculul parcat și transferă paleta din zona de încărcare în zona de depozitare a
vehiculului.
istemul Park Plus ParkTronic® este proiectat să funcționeze simultan mai multe AGV-uri pe
mai multe niveluri. AGV-urile pot gestiona depozitarea și recuperarea vehiculelor la un anumit
nivel sau se pot deplasa de la etaj la etaj.
Datorită sistemului unic de acționare cu 8 roți al AGV, arhitecții nu se mai limitează la
structurile tradiționale de parcare rectilinie.
Această caracteristică unică permite Park Plus ParkTronic® AGV să manevreze în jurul unor
obstacole cum ar fi coloanele, arborii ascensorului și alte obstacole de bază.
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Dezvoltat de Yeefung, GETA este soluția de parcare AGV de nouă generație. Utilizând
tehnologia de navigație cu laser, GETA AGV poate atinge o precizie de poziționare dorită de ±
5mm, menținând viteza până la 1,5m / s.

Cu un timp de recuperare mediu de mai puțin de 120 de secunde, GETA este una dintre cele
mai eficiente soluții automate de parcare disponibile.

Sistemul avansat de management al flotei este capabil să coordoneze până la 1000 AGV care
operează simultan.

Geta crește capacitatea de parcare oferind în același timp o experiență de parcare mai sigură,
mai eficientă și mai plăcută.
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Dimensiuni pentru sistemul de parcare “AGV”
Lungime
Grosime

4548mm
1773mm

Inaltime

320mm

Raza de rotatie

2400mm

Specificatii
Temperatura
Navigare

-10C
Navigare
~ 40Chibridă cu spot laser sau magnetic

Umiditate
Directie
Planetate etaj
Reducereamasina
vitezei
Greutate

30%-95%
Înainte, înapoi, întoarcere; În lateral și diferențial
3mm/m2

Conducere si
directie
Rugozitate
podea
Latimea de operare
Expansiune
etaj
Panta
maxima
Coeficientul de frecare a etajului
Raza de rotatie
Obstacole
Comunicare
Sistem
de incarcare
Sursa
de alimentare WLAN
Baterie
Impamantare incarcare
Incarcare baterie
Putere
Precizie navigare

Reductoare; frână electromagnetică
2500kg
Conducerea dublă și volanul
<2mm
>6m
<10mm
2°
>0.6
2400mm
Height < 6mm
WLAN
3-Phase
Celule±din
plumb-acid
220V
10%
50Hz ± 2%48V 200AH(Optional baterii
lithium) la impamantare < 1Q
Rezistenta
Incarcare automata
220V
±10mm

Precizie pozitie
Putere maxima
Putere conducere

±5mm
6000W
3200W

Putere incarcare

2800W

Planificarea dinamică a traseului
Algoritmul de planificare avansată a traseului permite aranjamente dinamice de parcare GETA
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AGV funcționează automat fără trasee pre-planificate, fără cabluri și piste..
Parcarea GETA AGV este cea mai bună soluție disponibilă pentru a îmbunătăți parcările auto
existente.
Creștețe capacitatea parcărilor auto existente cu până la 40%
Parcarea intră în era digitala

SISTEM DE PARCARE TURN GLISANT

TURNUL GLISANT este tehnologia TURN combinată cu tehnologia PUZZLE.
Sistemul poate fi configurat pe 7-15 straturi.
Este recomandat pentru acele parcări supraterane care au nevoie de spații de parcare mari,
în terenuri mici.
TURNUL GLISANT este considerat un turn mai simplu decât un turn de lift standard, prin
urmare, costul este mult mai mic.
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TURN GLISANT CU 3 CAI

TURN GLISANT CU 6 CAI

15

SISTEM DE PARCARE PUZZLE

Sistemul de tip « Puzzle », numit și “Lift & Slide Parking Equipment”, este cel mai popular
sistem cu o cotă de piață de 70%;.

Acesta multiplică numărul de locuri de parcare de câteva ori decât a fost cu costuri mai mici și
timp de instalare mai scurt.

Echipamentele standard de parcare Puzzle sunt de la 2 nivele la 7 nivele, la nivelul 2 este
modelul de subsol popular, 4-6 nivele sunt populare pentru parcările auto deasupra solului.

Uneori pot fi adăugate groapa, 3 nivele cu groapă (2 nivele deasupra, 1 nivel în groapă) este,
de asemenea, un model în parcarea subsolului.

Cu toate acestea parcarea in groapa nu poate depasi 2 nivele.

Motorul acționează paleta pentru a efectua mișcările de ridicare și alunecare.

Șoferul trebuie doar să să apese butoanele din cutia de operare; procesul de preluare va fi
efectuat automat.

Există 4 cabluri sau lanțuri pentru a agăța un palet, există și dispozitive anti-cădere și senzori
pentru protecția împotriva siguranței.
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Model

PSH

Nivelele de parcare

2,3,4,5,6 nivele de parcare

Capacitate optionala de
parcare
Dimensiune vehicule
compatibile (mm)

5~40 locuri de parcare/sistem
L:5200*W:1950*H:1550~1950

Greutate masina (kg)
Viteza ridicare

< 2000, < 2500 2 optiuni
4.0-5.0m/min

Viteza alunecare

7.0-8.0m/min

Motoare de ridicare
Motoare de alunecare

2.2 kW, 3.7kw
0.2 kW, 0.4kw

Metode de operare
Alimentare

IC card/ buton de actionare
3 faze AC380V/50Hz

Doua nivele de parcare

Trei nivele de parcare
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Sase nivele de parcare

DISPOZITIVE DE SIGURANTA

(1) Opritor pentru roată
(2) Comutatorul de limitare pentru a opri când paletul se află în timpul ridicării
(3) Lampă de alarmă
(4) Comutator optoelectronic pentru testarea lungimii mașinii
(5) Alarma când există defecțiuni
(6) Comutator optoelectronic pentru a opri circulația sistemului atunci când oamenii intră
(7) Dispozitiv anti-cădere
(8) Întrerupătoare de limitare pentru ridicarea și deplasarea paleților în pozițiile corecte
(9) Frâna de urgență la întreruperea alimentării
(10) Protecție de împământare
(11) Protecție la deplasare
(12) Protecția fazelor greșite, lipsa fazelor, supraîncărcarea
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SISTEM DE PARCARE STACKERS
Aceste sisteme pot dubla sau tripla numarul locurilor de parcare existente.

Model
Name
PJS
2 straturi pentru
Sedan and SUV
2 posturi / 4 posturi

Description
Stivuitor simplu hidraulic
pentru Sedan și SUV.
Poate găzdui greutatea
mașinii de la 2000 kg la
3200 kg.

PJS

2 straturi cu groapa

2 palete ridicate în jos și
în jos împreună în
groapă), greutatea
masina de la 2000kgs la
2500kgs.

PJS

3 straturi cu groapa

3 palete ridicate în jos și
în jos împreună în
groapă, greutate auto
2000kgs.

\\\
Sp100 Platformă suspendată Cadrul este similar cu
nivelul PSH 2, dar fără
palete alunecoase, doar
o singură platformă
agățată pentru a parca o
mașină pe partea de sus,
terenul este liber să
parcheze orice mașină.
Platforma superioara
poate parca masina de
greutate 2500kgs /
2800kgs.
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Photo

SISTEM DE PARCARE ROTATIV

Fiecare unitate ocupă doar 2 locuri de parcare la sol, poate găzdui 8/10/12/14/16 autoturisme / SUV-uri.

Parametrii principali:
Model

PCX

Nivele de parcare
Capacitate de parcare optimala

<9
8/10/12/14/16 masini

Dimensiuni compatibile ale vehiculelor (mm)

5150*1850*1550

Greutate masina (kg)

Sedan< 2000 SUV< 2500

Componente mecanice
Putere motor
Viteza vertical de miscare

Motoare si lanturi
7.5kW -18.5kw
4.4m/min
Buton de actioanare + IC
Card

Metode de operare
Alimentare

3 faze AC380V / 50Hz

www.parcariauto.ro
parcariauto@gmail.com
WhatsApp: 0744519601
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Oferta de colaborare
Cautam reprezentanti zonali in fiecare judet si oras din Romania, Bulgaria si Ucraina
pentru promovarea sistemelor de parcare QUASAR MULTIPARKING.
Deoarece preturile promovate sunt la nivelul pretului de productie (la care se adauga
costurile cu transportul si formalitatile vamale), pretul final este cu minim 30% mai mic
decat pretul concurentei, la aceeasi calitate.
Garantia oferita este de 10 ani.
Asiguram proiectarea, instalarea si punerea in functie, autorizarile ISCIR, partea de soft de
integrare in Smart City, softurile de acces, service pe toata durata de exploatare a sistemelor
QUASAR MULTIPARKING.
Ing. Corneliu Petreanu
0744 519601 WhatsApp

