
Uavhengig parkering på 1 plan 
Med halvautomatisk styring

DE-10 horisontal skyveplatform  

DATABLAD DE-10

Salgsagent for Skandinavia Parking. Surprisingly simple. 

Digital parkeringsteknologi

MAKSIMAL PLASSUTNYTTELSE 

OGSÅ BAK SØYLER OG HJØRNER

Automatisk parkering - overraskende enkelt

www.totalteknikk.no

Made in Germany
D



Det uavhengige parkeringssystemet DE-10 består av individuelle parkeringsplattformer  

som flyttes sidelengs på skinner og installeres direkte på bakken foran tradisjonelle      

parkeringsplasser. Flere rader med skyveplattformer  kan plasseres foran vanlige           

parkeringsplasser. Ved å flytte plattformene nærmere hverandre på rekke, skyve

plattformene også bak søyler eller hjørner, så bortfaller store deler av kjørebaner og 

 antall parkeringsplasser øker betraktelig.

DATABLAD DE-10

FUNKSJONALITETEN AV DE_PARK DIGITAL

Vår digitale serie DE10 består av motoriserte skyveplattformer. Fra 2 - 40 plattformer pr 

system. Kun én tom plass per rad er nødvendig for å få tilgang til bakliggende 

parkeringsplasser eller plattformer. Du kan velge parkeringsplassen med ett trykk på 

kontrollpanelet.

Eksempelet viser 1 rad faste parkeringsplasser og 1 rad skyveplattformer:
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Passer il borettslag, 

kontorbygg og

bilsektoren.

Brukes kun av

opplærte og faste 

bruker.

Installasjon kun

innendørs.

A) For å parkere bilen på parkeringsplassen № 

2, skyves plassen № 6 og № 7 automatisk mot 

høyre.

B) Etter skyveplattformene har nådd

endeposisjonen, kjøres kjøretøyet over

føringsskinnene til parkeringsplassen № 2

Vårt standard design til deg!

FLATE PLATTFORM GULV istedenfor profilerte plater.

FRI TILGANG TIL BILDØRENE da plattformen alltid midtstilles.

MER BRUKERKOMFORT gjennom ett interaktivt og innovativt styringssystem. 
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Standard

• 2000 kg, 500 kg hjullast

Opsjon

• 2600 kg, 650 kg hjullast

• 3000 kg, 750 kg hjullast

*C: Hvis avstandene ikke kan holdes, er ytterligere 
sikkerhetstiltak nødvendig.

DATABLAD DE-10

A = plattform bredde
B = parkerings bredde
C = nødvendig mellomrom*
D = nødvendig avstand mot vegg*

 A B C               D       
 225  195  12             18     
 235  205  12             18     
 245  215  12             18     
 255  225  12             18     
    265  235  12             18     
    275  245  12             18     

Installasjons lengde
Plattformlengden på 415 cm gir 
plass for kjøretøy med lengde inntil 
500cm. Det kreves min. 560 cm 
lengde for installasjonen. 
 

VEKT KJØRETØY (maks.)
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LENGDE -DIMENSJONER

Drenering
Sørg for tilstrekkelig drenering med renne 
og sluk.

BREDDE -DIMENSJONER

I henhold til DIN EN 14010 er sikkerhetsavstanden for 
kjøretøy på skyveplattformer 0,30 m mellom
støtfangerne til en parkert kjøretøy og faste
omkringliggende deler eller støtfangerne av andre 
kjøretøy.
Nedsenkede kjøretøy og biler med frontspoiler kan 
kun parkeres i begrenset omfang.

Toleranseprofil

Alle dimensjoner er minimum ferdig-størrelser. Det må tas hen-

syn til toleranser gitt I VOB Part C (DIN/EN 18330,18331) og

DIN/EN 18202 18202 (+30mm/0mm).

3

415
500

30 30

A

B

500

30

30

560

18* 12*
CD

40 170

50

150
+x

22
38

90
500

60
27,5

50

120 max.290
14



ANORDNING -MULIGHETER

BETJENING av parkingssystemet

Anordning eksempel 1
med 11 parkeringsplasse i 2 rekker.

1 2 43 5

6 7 98 10 11

Anordning eksempel  2 
med 16 parkeringsplasse i 3 rekker.

1 2 43 5

6 7 98 10

1211 13 14 15 16

DATABLAD DE-10

Det kan plasseres flere rekker med skyvepalattformer foran tradisjonelle parkeringsplasser. 

Kun én tom plass per rad er nødvendig for å få tilgang til bakliggende parkeringsplasser.

Halvautomatisk sty-
ring 

Velg din parkingsplass enkelt 

og praktisk ved å trykke på 

skjermen og følg med på 

plattformenes bevegelse.

Kontrollenheten aktiveres 

ved hjelp av nøkkelbryter for 

å sikre at kun autoriserte

personer bruker anlegget

Touch-Screen styringsenhet med 
nøkkelbryter og nødstopp
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„FDS remote-diagnosis-

system“  

Rask online analyse og 

pålitelig diagnose for en 

smidig håndtering.

Valgfri opsjon.

Stilles fra byggherre:

Internett-tilgang lagt til

styringsenheten.
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Stilles fra byggherre:

POS  BESKRIVELSE 

1  Strømmåler  

2 Sikring eller automatsikring I henhold til

              IEC/EN 61439, 3 x 16 A, 100mA 

3 Forsyning til hovedbryter

  3 PH + N + PE ihht. standarder                     

4  Låsbar hovedbryter                            

5  Potensiell utjevningsforbindelse

             hver 10m  

6 Forbindelse til jording ihht standarder 

STRUKTURBELASTNINGER

 2000 kg  2600 kg  
F1  7,5 kN  9 kN        

Strømtilkobling og systemytelse

• Strømtilkobling: 400 Volt, 50 Hz, 3 phaze

• Systemytelse: 3,0 kW

ELEKTRISK INSTALLASJON

Styringsskap

Plassering: Plasseres utenfor systemets

bevegelsesområde, men i umiddelbar nærhet. Det kreves ett 

område på min. 1m foran kontrollskapet for åpning av dørene og 

plass til autoriserte personer /serviceteam). 

Dimensjoner (l x b x h):

1200 mm x 1600 mm x 210 mm

DATABLAD DE-10

Parkeringsplattformene drives elektrisk og flyttes på føringsskinner.

Hver plattform leveres med egen strømkabel og er tilrettelagt for el-bil lader.

KONSTRUKSJONS KRAV (se også planleggingsnotater)
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FORANKRING & KRAV TIL GULV 

Systemene er forankret til gulv og fundament/gulv skal være minst 20 cm tykk 

og ha en betongkvalitet som oppfyller bygningens konstruksjonsmessige krav. 

Minstekrav til betonggulvet er bruk av C20/25. Den nøyaktige plasseringen av 

last bærende punkter er tilgjengelig på forespørsel.

Vær oppmerksom på gjeldende toleransekrav gitt i ISO 18202:2015. Nøyaktig 

utjevning av gulvet er avgjørende og skal utføres av kunden.

ENKELT Å PLANLEGGE med plassbesparende design. 

ENKELT Å INSTALLERE med bruk av kompakte moduler.

ENKELT Å BRUKE på grunn av barrierefri kostruksjon.

F1 F1
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Samsvarserklæring 

Bilparkeringssystemer fra DE-PARK sams-

varer med EG-Maskindirektivet 2006/42/

EG og DIN EN 14010 (sikkerhet). 

 

 

Temperatur 

Omgivelsestemperatur - 5 to + 40° C. Relativ 

luftfuktighet maks. 80 %.

Ta kontakt med Total Teknikk ved avvik. 

 

Brannsikring 

Garasjens utførelse skal oppfylle de 

regionale og nasjonale brannsikkerhets-

bestemmelsene. Informasjon om brann-

sikringskrav leveres av kunde. Garasjens 

prosjektering avklares på forhånd og 

eventuell dokumentasjon skaffes av kun-

den på forhånd. 

 

PLANLEGGINGSNOTATER

Vedlikehold, rengjøring og pleie 

Systemet skal vedlikeholdes og rengjøres 

jevnlig og i henhold til brukermanual. Det 

må påses tilstrekkelig drenering.

 

Byggeplass-sikring • gjerder

Monteres I gangfelt og tilgjengelige områder 

rundt anlegget i henhold til DIN 

EN ISO 13857.

 

Ventilasjon  

Parkingshuset skal være tilstrekkelig ventilert. 

 

 

Belysning

Parkeringsplassene skal belyses I henhold 

til gjeldende normer og regler.  

 

DATABLAD DE-10

www.totalteknikk.no
Total Teknikk AS • Strømsveien 344 • 1081 Oslo 

Tlf.: +47 400 84 884 • post@totalteknikk.no 
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Salgsagent for Skandinavia

www.totalteknikk.no
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