
Uavhengig parkeringssystem på 2 plan
med interaktiv kontroll.

Analogt bilparkeringssystem 

DOBLE ANTALL PARKERINGSPLASSER

MED TAKHØYDER FRA BARE 320cm

DATABLAD DE-38

Parking. Surprisingly simple. Salgsagent for Skandinavia 

www.totalteknikk.no 

Automatisk parkering - overraskende enkelt 

DE-38 (med grube/forsenkning)

Made in Germany



Standard

• 2000 kg, 500 kg hjullast

Opsjon

• 2600 kg, 650kg hjullast

• 3000 kg, 750kg hjullast

DATABLAD DE-38

VEKT KJØRETØY (maks.)

• Passer til bolig, borettslag,

• kontorbygg, bilsektoren og      

hotell.

• Brukes kun av opplærte og faste 

bruker

• Innvendig installasjon
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DE-38 er vårt uavhengige bilparkeringssystem

med horisontalt tilgjengelige plattformer og er installert med forsenkning i 2 nivåer.

Enkel enhet 
for 2 kjøretøy

Dobbel enhet
for 4 kjøretøy

Vårt standard design til deg! 
FLATE PLATTFORM GULV  i stedet for profilerte plater. 

TRYKK KNAPPER i stedet for nøkkel bryter.

ENKELT Å PLANLEGGE  med plassbesparende design. 

ENKELT Å INSTALLERE  ved bruk av kompakte moduler.

ENKELT Å BRUKE  på grunn av barrierefri konstruksjon.
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Alle dimensjoner er minimum ferdig-størrelser.

Det må tas hensyn til toleranser gitt i VOB Part C (DIN/EN 18330, 

18331) og DIN/EN 18202 (+ 30 mm / 0 mm).

DATABLAD DE-38
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LENGDE -DIMENSJONER

G  = grop dybde  (andre dimensjoner på forespørsel)

H  =  Lysåpning 
C1 = maksimal kjøretøyhøyde- nede*  
C2 = maksimal kjøretøyhøyde- oppe*

G   C1  H   C2  

170 --> 150  320 --> 150 
185  --> 165  335  --> 150 
200  --> 180  350  --> 150 

Installasjonslengde: 530 cm for kjøretøylengde opp til  500 cm

*Kjøretøyhøyde 
Ved å øke takhøyden, kan også høye biler, f.eks. med takboks parkeres på 

plattformen oppe.

Kjøretøyets totale høyden, inkludert takboks, antenne osv. skal ikke

overstige den angitte maksimumhøyden.

H

G

C2

C1

HØYDE -DIMENSJONER

Fri høyde for overligger og porter
min. 225 cm

slope: max. 3 % 

rise: max. 10 % 

1 - 2  % fall

200 - 300 cm  
fra bakvegg

40

25 25

40

25 80 TomromTomrom

TOLERANSE -PROFIL

DIMENSJONER i cm

40 170

50

150
+x

22
38

90
500

60
27,5

50

120 maks.290
14

Installasjons lengde 

Det kreves min. 530 cm for kjøretøy 

med lengde inntil 500cm. Til større 

kjøretøy som SUV anbefales

en lengde på min. 550 cm.

Dette gir større sikkerhetsavstander 

og tilrettelegger for anskaffelse 

av større kjøretøy ved en senere 

anledning.

Drenering 

Påse 1 - 2 % helling i 

bunnplate mot sluk.

Avstand til sluk I bunnplate er    

200 - 300 cm fra bakvegg.

På grunn av vårt innovative design 

er tilgangen til parkeringsplassen 

veldig enkel.

Reduserte sidebjelker på

løfteplattformen gir enkel

manøvrering og reduserer risikoen 

for hjulkollisjon. 
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En dobbel plattform er effektiv å installere og er uten søyler mellom parkeringsplassene. 

Dette gir høyere komfort og kjøresikkerhet. 

ENKEL enhet til 2 kjøretøy DOBBEL enhet til 4 kjøretøy

B
A

B
A

BREDDE -DIMENSJONER MED VEGGER

Dobbel og Enkel enhet til 6 kjøretøy (kombinert)

B
A

BREDDE -DIMENSJONER MED SØYLER UTENFOR

D = Dobbel enhet til 4 kjøretøy Dobbel og Enkel enhet til 6 kjøretøy (kombinert)

D D D E D E

E = Enkel enhet til 2 kjøretøy

• Alle dimensjoner er minimum ferdig-størrelser

• Det må tas hensyn til toleranser gitt I VOB Part C (DIN/EN 18330,18331) og DIN/EN 18202 

(+30mm/0mm

• Det anbefales en parkeringsbredde på minimum 250 cm for komfortabel parkering.

E S 

A A1

20 20

Illustrasjonen viser søyler på 20 cm. 

A A1

Søyler i gropen kan stikke inn i gropen med maksimalt 120 cm (målt fra forkant av gropen). Ta kontakt med oss   for nærmere avklarin-

ger.

A A

20

BREDDE -DIMENSJONER MED SØYLER INNENFOR

Vegg til 
søyle A

250 cm

260 cm

270 cm

280 cm

290 cm

Søyle til 
søyle A1

240 cm

250 cm

260 cm

270 cm

280 cm

Parkerings-
bredde

230 cm

240 cm

250 cm

260 cm

270 cm

Vegg til 
søyle A

480 cm

500 cm

520 cm

540 cm

560 cm

Søyle til 
søyle  A1

470 cm

490 cm

510 cm

530 cm

550 cm

Parkerings-
bredde

460 cm

480 cm

500 cm

520 cm

540 cm

Vegg til 
søyle A

740 cm

770 cm

800 cm

830 cm

860 cm

Søyle til 
søyle  A1

730 cm

760 cm

790 cm

820 cm

850 cm

 
Parkeringsbredde

460 + 230 cm

480 + 240 cm

500 + 250 cm

520 + 260 cm

540 + 270 cm

System 
bredde 

A

260 cm

270 cm

280 cm

290 cm

300 cm

Parkerings-
bredde  

B

230 cm

240 cm

250 cm

260 cm

270 cm

System 
bredde 

A

490 cm

510 cm

530 cm

550 cm

570 cm

Parkerings-
bredde  

B

460 cm

480 cm

500 cm

520 cm

540 cm

System 
bredde 

A

750 cm

780 cm

810 cm

840 cm

870 cm

Parkerings-
bredde  

B

460 + 230 cm

480 + 240 cm

500 + 250 cm

520 + 260 cm

540 + 270 cm
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DATABLAD DE-38

F3 F3

F2 F2

F1 F1

KRAV TIL FORANKRING, FUNDAMENT 

OG GULV 
Systemene er direkte forankret i gulvet og

på bakveggen med kraftige ankerbolter. 

Dybden på borehullet er ca. 13 cm. Grunn-

platens tykkelse må være minimum 20 cm 

med en betongkvalitet i henhold til bygnin-

gens statiske krav.

Minimumskrav til betongkvaliteten er 

C20/25. Den nøyaktige plasseringen av 

lastpåføringspunktene er tilgjengelig på 

forespørsel.. 

VEGGER OG HULL TIL

INSTALLASJONER 
Ved skillevegger er det nødvendig med en

åpning på 15 x 15 cm for elektriske kabler 

og hydraulikkrør. Åpningen lukkes ikke etter 

installasjonen for enkel tilgang ved service. 

Vegger på inngangsside og bakside skal 

utføres i betong og med helt flat overflate 

(uten utstikkende deler).

STRUKTURBELASTNINGER

Enkelt system  Dobbelt system
 2000 kg 2600 kg   2000 kg 2600 kg
F1  25 kN  32 kN     F1  45 kN  60 kN     
F2 15 kN  20 kN     F2 25 kN  30 kN    
F3   5 kN     5 kN     F3    5 kN     5 kN    

- Kreftene som virker på søyler.

- Når søylene er vedsiden av hverandre dobbles tallene da begge  søyler er festet mot

   samme punkt.

F2F1

F3

KONSTRUKSJONSKRAV (se også prosjekteringsgrunnlaget)

Utføres av kunden:

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 Forbindelse til jording ihht. standarder          

6 Potensiell utjevningsforbindelse,

              hver 10 m      

 

Pos. 7 til 13: Komponenter inngår i leveransen.

Strømtilkobling og systemytelse

• Strømtilkobling: 400 Volt, 50 Hz, 3 phaze

• Systemytelse: 3,0 kW

ELEKTRISK -INSTALLASJON
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Gul/svart markering på 10 cm ihht. ISO 3864 
må utføres av kunden 
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Total Teknikk AS • Strømsveien 344 • 1081 Oslo  

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

DATABLAD DE-38

PLANLEGGINGSNOTATER

Hydraulisk enhet  
Plassering: Plassbesparende montert mellom 

søylene eller på bakvegg. Alternativt på ett 

annet installasjonssted i umiddelbar nærhet av 

anlegget.  

Installasjonsmål (d x b x h):

• 100 cm x 140 cm x 35 cm  

opp til 5 systemer

• 150 cm x 140 cm x 35 cm  

opp til 10 systemer

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 områ-

der rundt anlegget i henhold til    DIN EN ISO 

13857.

Ventilasjon og lys 
Parkingshuset skal være tilstrekkelig ventilert og 

skal belyses I henhold til gjeldende normer og 

regler.

 

Temperatur 
Omgivelsestemperatur - 5 to + 40° C. Relativ luft-

fuktighet maks. 80 %.

Ta kontakt med Total Teknikk ved avvik 

Lydbelastning
I henhold til regler og normer gitt I DIN 4109 

og EN ISO 10052 er lyd kravet i oppholdsrom 

30 dB(A). En tilsvarende lydisoleringspakke er 

inkludert I leveransen. Byggningsmessig

lydisolering av bygningsstrukturen med lydiso-

leringsindeks Rw = 57 dB må sikres av kunden.

Brannsikring 
Garasjens utførelse skal oppfylle de regionale 

og nasjonale brannsikkerhetsbestemmelsene. 

Informasjon om brannsikringskrav leveres av 

kunde. Garasjens prosjektering avklares på 

forhånd og eventuell

dokumentasjon skaffes av kunden på forhånd. 

 

Samsvarserklæring 

Bilparkeringssystemer fra DE-PARK samsva-

rer samsvarer  med EG-Machinery Directive 

2006/42/EG og  DIN EN 14010 (safety).

BETJENING av parkingssystemet

Mer komfort og mer sikkerhet 

gjennom en interaktiv og innovativ styringsenhet som består av to 

trykk knapper (hev&senk), en nødstopp knapp, en indikatorlampe 

for å signalisere systemstatusen og en nøkkelbryter for å

aktivisere systemet. 

NY GENERASJON: BETJENING MED TRYKK KNAPPER

Montasje 

av styringsenheten:  

Veggmontering (innfelt 

eller direkte på veggen) 

eller med søyle.

Salgsagent for Skandinavia 

www.totalteknikk.no 
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