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TAM OTOMATİK2005 2011 2017

Nef 06, Points, Kağıthane
Tam Otomatik Otopark Sistemi

Sadece 120m2 alan kullanan Parkartı 2212 model Tam Otomatik Otopark Sistemi ile 41 araç sadece 13 metre
derinlikteki 6 park katına ulaşarak park edilebilmektedir. Park yeri başına yapı hacmi sadece 43 m3’dür. Sürücüler önüne 
geldiklerinde kapının otomatik olarak açıldığı bir giriş-çıkış odasına araçların park ederek bırakırlar ve odadan çıktıklarında 
plaka bilgisini dokunmatik ekranlı kontrol paneline yazdıklarında, sistem araçları park katlarına taşır.

Sürücü plaka bilgisini dokunmatik ekrana yazarak aracını çıkartmak üzere odaya geri çağırır. En uzun teslim süresi 180sn’dir.
Parkartı sisteminin taşıyıcı lifti iki park aksının ortasında yer alır ve katlarda araçların taşındığı paletleri ardı ardına yerleştire-
bilen konveyör sistemi ile hızlı ve güvenli olarak çalışır. Parkartı teknolojisi sayesinde park etme düzeni kurulamayan yapı 
aksları arasında sıkışmış küçük bir alanda tam otomatik otopark konforu ve güvenliği ile istenen kapasitede park yeri elde 
edilmiştir.

TS EN 14010 Makinalarda güvenlik - Motorlu taşıtlarda güç tahrikli park ettirme teçhizatı - Tasarım, imalat, montaj ve işletmeye alma aşamalarında güvenlik ve emu şartları 
(Safety of machinery - Equipment for power driven parking of motor vehicles - Safety and EMC requirements for design, manufacturing, erection and commissioning stages)  

Kapasite : 41 Araç
Model : Parkartı 2212
Yapı  : Konut

Yapım Yılı : 2016
İşveren : NEF
Yüklenici : Parkolay
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Standart: TS EN 14010:2003+A1:2009
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Nef 06, Points, Kağıthane

Teknik Özellikler

Yapım Yılı     : 2016

Park yeri sayısı    : 41

Park katı sayısı    : 6

Park katı alanı    : 120 m2

Park alanı uzunluğu   : 23,50 m 

Park alanı genişliği    : 4,00 m 

Park sistemi yüksekliği   : 12,95 m 

Park sistemi derinliği   : 1,50 m

Park sistemi yapı hacmi   : 1750 m3

Park yeri başına yapı hacmi  : 43 m3

Ulaşım Süreleri ( Yaklaşık )

Otomatik İşletim modunda ard arda park işlemleri için süreler:

( Sürücünün aracı teslim etme süresi 45 sn alınmıştır. )

En kısa park etme süresi   : 75 sn

En uzun park etme süresi   : 180 sn

Ortalama park etme süresi  : 105 sn

Araç boyutları ( En büyük )

Uzunluk     : 5,25 m

Genişlik     : 2,30 m

Yükseklik     : 1,65 m

Ağırlık      : 2,5 t

Sistem Tipi : Tam otomatik otopark sistemi

Model  : Parkartı 2212

Teknoloji : İki doğrultuda palet aktarma düzenekli makina

                        dairesiz lift, yüksek hız sağlayan dinamik pozisyon

                        kontrol yazılımı ve konveyör sistemi.
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