






    Engedélyek
A parkboxok hatósági engedély kötelesek. A szükséges dokumentációt az 
építési engedélyhez (CE, stakai adatok) ingyenesen rendelkezésre bocsátjuk. 
ÉMI-TÜV előzetes tanúsítványt az ado címhez, külön megrendelés alapján 
tudunk biztosítani.

    Beállóhely szélesség
A beállóhely szélességének a plaormon GaVo szabvány szerint legalább 

230 cm-nek kell lennie.

      Megjegyzés
Ha garázskapuk használatát tervezik, javasoljuk egy üres cső beépítését a 

hátsó rész felőli vezérlőpanel vezetékei számára. Ez az üres cső egy oszlop 

középpontjában, 120 cm-re a padlózat fölö helyezkedhet el.

     Példák (2007.03.)
150 cm magasságú és max. 2600 kg súlyú gépkocsik:
pl. Audi A3 –tól A6; BMW-Touring; Opel-Caravan; VW-Variant,
mindig tetőcsomagtartó nélkül
175 cm magasságú és max. 2600 kg súlyú gépkocsik:
pl. BMW X5; Chrysler Voyager; Ford Galaxy; Opel Frontera, Sintra;
PPorsche Cayenne; VW Touareg, Sharan, mindig tetőcsomagtartó nélkül
205 cm magasságú és  max. 2600 kg  súlyú gépkocsik:
pl. Ford Explorer, Maverick; Jeep Cherokee; Mercedes Benz M-class,
V-class; Nissan Terrano; Opel Monterey, mindig tetőcsomagtartó nélkül

* A teljes autómagasságba beletartozik a tetőcsomagtartó és az 
antennarögzítő is, és nem szabad túllépni az említe maximális magassági 
értéket!

Befoglaló profil (szabvány személygépkocsikra)

Méretek
Minden méret minimális értékkel van megadva. A konstrukciós tűrés-
határokat  figyelembe kell venni. Minden adat cm-ben értendő.

Korrózióvédelem

A karbantartási munkáktól függetlenül a berendezést rendszeresen sztani 
kell a Wöhr sztási és karbantartási útmutatója alapján. A galvanizált 
részeket a piszoktól és a szórt sótól meg kell sztani (korrózió veszély)! 
A garázst folyamatosan, megfelelően szellőztetni kell.

Rendszeres karbantartást szakképze személyzet biztosítja éves karban-

tartási szerződés alapján.

Karbantartás

     Védőkorlátok
Ha a berendezés oldalánál, vagy mögöe közlekedési út van, akkor a helyi 
előírásoknak megfelelően minimum 200 cm magas korlátokat kell  kiépíteni 
és ezt az építkezés ideje ala is biztosítani kell.

     Parkolóhelyek számozása
1. Combili esetén az üres hely mindig a behajtószint bal oldalán van.

2. A számozás a következő:

                 Fsz 1 2 4 6 8

                 Asz  3 5 7 9

3. A számozás minden rendszernél 1-gyel kezdődik a fenek szerint.

4.4. Másfajta parkolóhely számozás felár ellenében kérhető (szover csere 

szükséges).

A tervezés szerint a kivitelezést +5°és +40°C közö kell végezni. Páratartalom 
+40°C-nál: 50%. Ha a helyszíni körülmények ezektől eltérő, kérje a Wöhr segítségét.

Hőmérséklet

Megfelelőségi teszt

Megvilágítás

Szabad területek
Szellőztetés vagy más csőrendszer kiépítéséhez kérjen a Wöhrtől méretezési 
rajzokat.

A helyi felhasználók igényei szerint kell gondoskodni a berendezés 

megvilágításáról.

Minden termékünket az EC 98/37/EG gépipari előírásoknak és az EN 14010 
szabványoknak megfelelően tesztelték.

     Általános termékismertető
A kombilif 551-es pus két platósorból áll, egyik a másik fölö  elhelyezkedésben. A 
kiépíte berendezés elő (teljes szélességben), egy közlekedősáv van, ami az alsó 
platósornál (behajtószint) helyezkedik el. Az alsó platósor egyel kevesebb platóból áll, 
mint a felső szintű.
A felső szinten lévő platóhoz való hozzáférést az alsó szinten lévő platók (behajtási 
sszint) egy szabad helyre való oldalirányú elmozdulása biztosítja. A kiválaszto felső 
plató most már függőlegesen le tud ereszkedni a behajtási szinten lévő szabad helyre. 
A plató leengedés nyomógombos vezérlést jelent (lenyomva tartással működtete 
berendezés), a plató mozgatása teljesen automakus.

Zajvédelem

A német DIN 4109 “Épületek zajvédelme” 
szabvány alapján egy helyiségben a kívánt 
30 dB (A) zajszint eléréséhez a következő 
feltételek biztosítása szükséges:

– zajvédő csomag, a kiegészítők listája 
   szerint
– – konstrukció zajszigetelési ábra min. 
   R’w = 57dB
– a parkoló rendszert határoló falakat 
   egyrétegű falként kell megépíteni, 
   amelynek vetemedési együhatója min. 
   m’= 300 kg/m2
– merev födém a parkolórendszer fölö, 
   min. m’= 400 k   min. m’= 400 kg/m2

Szállodai garázs
Amennyiben szállodai vendégek használják, a berendezés kiépítése speciális 
tervezést és konstrukciót igényel. Érdeklődjön a részletek felől.

Kapcsolószekrény
1. a hálóza főkapcsolót jól megközelíthető helyen 160-190 cm magasság-
     ban kell elhelyezni.
2. a kapcsolószekrény helyét a felhasználónak kell biztosítani, ahonnan a 
     szerelés áekinthető. A kapcsolószekrény mérete: 100 x 100 x 21 cm.
3. a kapcsolószekrény és a rendszer közö 15 cm átmérőjű falnyílás szük-
     séges. Kérje a Wöhr cég szakmai tanácsát.
4.4. A vezérlés +5° és +40°C közö  hőmérsékleten működik. Páratartalom 
    40°C-on 50%.  Ha a helyi körülmények ezektől eltérő, kérje a Wöhr cég 
    tanácsát (ha szükséges, a kapcsolószekrényt fűtéssel kell ellátni).
5. Ha a rendszer kültéren kerül kiépítésre, a kapcsolószekrényt egy víz- és 
     időjárásálló dobozban kell elhelyezni. A kapcsolószekrény elő a munka-
     végzéshez egy 100 cm-es területet kell biztosítani. 

Hidraulika tápszivayú

Elektromos adatok
Főtáp ellátás 230/400V, 50 Hz, 3 fázis. Teljesítmény fogyasztás 3 kW. A 
felhasználónak kell biztosítania a következőket: biztosíték vagy lassú ki-
oldású 3 x 16A-es automata megszakító MSZ szabvány szerint és a főtáp 
vezetéket (5 x 2,5 mm2 a kapcsolószekrényig. A fémszerkezet földelését is 
biztosítania kell a felhasználónak (földelőpontok távolsága max. 10m).

A hidraulika tápszivayú elhelyezéséhez további helyre van szükség, 
amelyet a tervrajz megtekintése után lehet meghatározni, pl. falmélyedésekben.

Méretek:             hossz = 100 cm
                              magasság = 140 cm
                              mélység = 35 cm


