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Vysvětlení symbolů
Platformy přístupné horizontálně.

Max. zatížení na parkovací místo v kg.
Navýšení zátěže o 2000 kg je možné za příplatek (viz “Údaje o vozidle”, strana 3). 

Zatížení parkovacího místa lze následovně opakovat (viz “Údaje o vozidle”, strana 3).

Pojízdné a lze kombinovat s jinými systémy TrendVario jako KombiSystem.

Poskytované systémy jsou v souladu s DIN EN 14010 a směrnicí EC o strojních zařízeních 2006/42/EC. 
Tento systém byl rovněž podroben dobrovolnému testu shody provedenému TÜV SÜD.

Diagram funkce se standardním označením
Vzor pro vozidlo v suterénní úrovni (LF) mřížky 3: Výběr 
pomocí ovládacího panelu; všechny dveře musí být  
zavřené. Umístění parkovacích  míst v řadě.

GF

LF

UF

1 2 3

GF

LF

UF

1 2 3

GF

LF

UF

1 2 3

Chcete-li odstranit vozidlo z prostoru 
v mřížce 3/LF, platformy GF jsou přesunuty    
doleva.

Prázdné místo se nyní nachází nad 
vozidlem, které má být odstraněno. 
Parkovací místo v mřížce 3/LF je zvýšeno.

Vozidlo v prostoru v mřížce 3/LF lze odstranit.

Rozměry a tolerance
Všechny rozměry a minimální konečné rozměry.
Tolerance rozměrů +3/-0. Rozměry v cm.
Aby byly dodrženy minimální konečné rozměry, musí být rozvněž zohledněny tolerance v souladu s německými 
Předpisy o nabídkovém řízení a kontraktu [VOB], část C (DIN 18330 a 18331) a DIN 18202.
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Přehled konfigurace budovy

Konfigurace budovy se svislými dveřmi  6
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1    Ekvipotenciální lepení od základového zemního připojení 
      k systému (zajišťuje zákazník).

2    Svah s kanálem pro sběr vody (viz.”Odvodnění”, strana 12).

3    Tyto oblasti musí být vodorovné a na stejné úrovni v celé šachtě.

4 550 cm pro vozidlo s max. délkou 5,0 m
560 cm pro vozidlo s max. délkou 5,1 m
570 cm pro vozidlo s max. délkou 5,2 m
580 cm pro vozidlo s max. délkou 5,3 m

Kratší verze jsou možné na vyžádání - dodržujte místní předpisy
o délkách parkovacích míst.
Pro pohodlné využití parkovacího místa a zvyšující se délky vozidel
doporučujeme minimální délku šachty 570 cm.

5    Při přechodu z podlahy šachty na stěny nejsou povoleny žádné 
filety/náběhy. Pokud jsou filety/náběhy vyžadovány, musí být 
systémy užší nebo šachty širší.

6     Detail dveří a další vyrianty dveří (viz "Konfigurace s vertikálními dveřmi”
strana 5 a viz "Konfigurace s posuvnými dveřmi", strana 6).

Pokud jsou požadovány postřikovače, musí zákazník  
během fáze výstavby zanechat potřebnou vzdálenost. 

Údaje o vozidle

Možnosti parkování Měřidlo vůle

Řadová vozidla:
saloon, estate, SUV, dodávka v souladu s odbavovací vzdáleností a maximálním zatížením 
parkovacího místa.

UF | GF | LF 3

Hmotnost 4 2000 kg 2600 kg 3000 kg
Zatížení kol 500 kg 650 kg 750 kg

1   Výška vozidla (viz "Přehled typů systému a výšek stropů", strana 4)

2   Délka vozidla (viz "Přehled konfigurace budovy", strana 3)

3   UF = horní podlaží | GF = přízemí | LF = dolní podlaží

4   Jednotlivé zatížení míst může být zvyšováno na 3000 kg.
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Šířka vozidla 190 cm s šířkou plošiny 230 cm. 
Odpovídajícím způsobem mohou být širší vozidla 
zaparkována s širšími plošinami.
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Přehled typů systému a výšek stropů  

Přípustná výška vozidla GF musí být větší nebo rovna výšce vozidla LF.

F

LF

UF

Typ PD
Výška

vozidla, LF

6300/175 175 150
6300/180 180 155
6300/185 185 160
6300/190 190 165
6300/195 195 170
6300/200 200 175
6300/205 205 180
6300/210 210 185
6300/215 215 190
6300/220 220 195
6300/225 225 200
6300/230 230 205
6300/235 235 210
6300/240 240 215

GT: hloubka šachty H: výška budovy H1: prostor pro hlavu

Výška vozidla UF

H1
Výška

vozidla GF 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220

155 150 325 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395
160 155 330 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400
165 160 335 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405
170 165 340 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410
175 170 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415
180 175 350 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420
185 180 355 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425
190 185 360 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430
195 190 365 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435
200 195 370 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440
205 200 375 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445
210 205 380 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450
215 210 385 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455
220 215 390 395 400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 460
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 - 
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Příklad konfigurace

Příklad konfigurace 1: Příklad konfigurace 2:

Vozidlo, UF: 150 cm

Vozidlo, GF: 190 cm Typ:
Výška:

6300/200 - 195
365 cm

Vozidlo, LF: 175 cm

►
►
►
►
►

Vozidlo, UF: 160 cm

Vozidlo, GF: 160 cm Typ:
Výška:

6300/205 - 165
Není možný výběr!

Vozidlo, LF: 180 cm

►
►
►
►
►

Konfigurace 2 není možná protože maximální přípustné vozidlo na GF je menší než vozidlo na LF.
Jako takové, větší vozidlo, LF nemůže vjet dovnitř.
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Rozměr šířky a výška dveří
Doporučujeme šířku plošiny minimálně 250 cm a šířku 
jízdního pruhu 650 cm, aby se vozidla mohla pohodlně 
dostat do systému Multiparking a bez problémů vjet 
a odjet.

Užší plošiny mohou brzdit parkování podle 
následujících kritérií.

Šířka jízdního pruhu
Podmínky vstupu 
Rozměry vozidla

1    Dodržujte minimální šířku jízdního pruhu
v souladu s místními předpisy.

Pro komerční použití dveří s elektrickými hnacími systémy se vyžaduje kontrolní protocol v souladu s ASR A1.7 ‘Technická pravidla pro 
pracoviště’ v Německu. Dveře musí být před uvedením do služby a poté každoročně zkontrolovány odborníkem a výsledek musí být 
zapsány do inspekčního deníku. Kontrola musí být provedena nezávisle na údržbě. Dodržujte místní předpisy pro provoz  elektrických 
dveří.

Konfigurace se svislými dveřmi

Verze dveří Podpěry na mřížku Podpěry druhé mřížky
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Počet mřížek

Podpěry na mřížku Podpěry druhé mřížkyČistá šířka
plošiny RB 2

B1 B2 B3 B4

230 250 250 230 500 480
240 260 260 240 520 500
250 270 270 250 540 520
260 280 280 260 560 540
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270 290 290 270 580 560

max. výška vozidla UF | GF

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220

H2 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 215 220 225 230
H3 325 325 335 335 335 335 335 360 360 360 360 360 380 380 380

1   Dodržujte minimální čistou výška H2 v souladu s místními předpisy.
2   GL: délka budovy (viz "Přehled konfigurace budovy", strana 3).
3   RB: šířka mřížky. Tyto rozměry musí být dodrženy.
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Konfigurace s posuvnými dveřmi

Verze dveří Podpěry na mřížku Podpěry druhé mřížky
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RB 3
B1 B2 B3 B4

230 250 250 230 500 480
240 260 260 240 520 500
250 270 270 250 540 520
260 280 280 260 560 540
270 290 290 270 580 560

150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220

H2 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 215 220 225 230 235
H3 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 225 230 235 240 245
H4 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 215 220 225 230 235

1   Dodržujte minimální čistou výšku H2/H3/H4 v souladu s místními předpisy. 
2   GL: délka budovy (viz "Přehled konfigurace budovy", strana 3).
3   RB: šířka mřížky. Tyto rozměry musí být dodrženy.
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Světlá výška

Počet mřížek Počet mřížek

Světlá výška

Počet mřížek

Světlá výška

Počet mřížek Počet mřížek

Podpěry na mřížku Podpěry druhé mřížkyČistá šířka
plošiny

   
   

 R
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m
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y

max. výška vozidla UF | GF



Plán nakládky
Systémy jsou zakolíkovány do země. Hloubka vrtu v podlahové desce je cca 15 cm, ve stěnách cca 12 cm. 
Podlahová deska a stěny musí být z betonu (kvalita min. C20/25).
Rozměry ložisek byly zaokrouhleny. Pokud jsou vyžadována přesná čísla, obraťte se na KLAUS Multiparking.

F1 F2 F2F1

10 10
GL

F3

F1

F5

F3

F1

F5

F4

F2

F6

F4

F2

F6

F4

F2

F6

F4

F2

F6

F4

F2

F6

F4

F2

F6

F3

F1

F5

F3

F1

F5

RB1 RB RB RB1
1

F3 F4

30
29

5

F5 F6

30

F3F4

29
5

F5F6

Zatížení 
parkovacího místa F1 F2 F3 F4 F5 F6

2000 kg + 41,0 kN
+ 11,8 kN

+ 54,0 kN
- 23,6 kN ± 2,9 kN ± 5,8 kN ± 0,5 kN ± 1,0 kN

2600 kg + 47,0 kN
- 14,2 kN

+ 94,0 kN
- 28,2 kN ± 3,0 kN ± 6,0 kN ± 0,8 kN ± 1,6 kN

3000 kg + 51,0 kN
- 15,8 kN

+ 102,0 kN
- 31,6 kN ± 3,1 kN ± 6,2 kN ± 1,0 kN ± 2,0 kN

RB 2 RB1

230 250 260
240 260 270
250 270 280
260 280 290
270 290 300

1 GL: délka budovy
2    RB = šířka mřížky. Tyto rozměry musí být dodrženy.
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Sklon přístupu
Nesmí být překročeny maximální přístupové sklony uvedeny v nákresu.
Nesprávná konfigurace může vest k extrémním obtížím při přístupu do systému, za který KLAUS Multiparking není zodpovědný.

max. 3% sklon max. 5% spád

Světlá výška pro instalaci

Prázdný prostor

20 H
F

2

RB110 RB RB RB

Vstupní úroveň

1    RB: šířka mřížky. Tyto rozměry musí být dodrženy.

2    HF: světlá výška = výška budovy (H) - 305 cm | kde je CH max. = 45 cm (viz "Přehled typů systému a výšek stropů", strana 4).

Prostor/vůle pro délkové vedení kabelů

Elektroinstalace

Rozvaděče a hlavní spínač Supply cable to master switch

Bezpečný přístup do rozvaděče (cca 60 x 60 x 25 cm). Uzamykatelný 
hlavní spínač musí být umístěn tak, aby bylo možné prohlížet celou 
vstupní plochu objetku. S otvorem na stěnu od rozvaděče k systému 
(vyžaduje konzultaci s KLAUS Multiparking).

Napájecí kabel min. 5 x 2,5 mm² (3 PH+N+PE) pro spínací skříň s 
prefúzní 3 x 16 A (pomalé foukání) nebo jistič 3 x 16 A (charakteristika 
jízdy K nebo C), který má poskytnout zákazník. Je třeba dodržovat 
DIN/VDE a místní předpisy společností dodávající energii 
(viz "Napájecí kabel k základnímu uzemnění hlavního spínače",    
strana 12).

Hydraulická jednotka Ovládací panel s nouzovým zastavením

3 kW, třífázový proud 230/400 V / 50 Hz. Upevnění na čistém bode (např. sloupek).
Zabezpečeno proti vnějšímu provozu.

8
Product data TrendVario 6300 589.65.760-004 06/2021 Czech



Technická data
Oblast použití

Systém je standardně vhodný pro pevnou skupinu uživatelů.
Tam, kde se uživatelé mění (např. krátkodobé parkování v kancelářských 
budovách nebo hotelech), jsou nutné strukturální úpravy systému 
Multiparking. V případě potřeby si prosím vyžádejte konzultaci.

Jednotky

Nízkohlučné hydraulické jednotky namontované na ložiskách jsou 
instalovány na pryžovo-kovových blocích. Proto doporučujeme oddělit tělo 
garáže od obytného domu.

Označení parkovacího místa

Standardní označení parkovacích míst naleznete v diagramu funkce (viz 
"Diagram funkce se standardním označením", strana 2).
Alternativní označení jsou možná za příplatek.

Vezměte prosím na vědomí následující specifikace:
Prázdný prostor je standardně umístěn vlevo.
Jakékoliv alternativní označení musí být oznámeno 8 až 10 týdnů před 
dodáním.

Okolní podmínky

Okolní podmínky pro oblasti kolem multiparkingových systémů: Teplotní 
rozsah –10 až +40 °C. Relativní vlhkost 50 % až maximální vnější        
teplota +40  °C.
Jsou-li určeny časy výstupu/sestupu, vztahují se k okolní teplotě +10 °C 
a k systému umístěnému bezprostředně přiléhajícímu k hydraulické 
jednotce. Tyto časy se zvyšují při nižších teplotách nebo s delšími 
hydraulickými vedeními.

Stavební dokumenty

Multiparkovací systémy obecně vyžadují schválení. Dodržujte prosím 
místní regululace a podmínky.

Péče

Abyste předešli poškození korozí, dodržujte prosím naše speciální pokyny  
pro čištění a péči a ujistěte se, že vaše garáž  je dobře větraná.

Ochrana proti korozi

V souladu s dodatkem "Ochrana proti korozi".  

Elektricky poháněné dveře

Pro komerční použití dveří s elektrickými hnacími systémy se vyžaduje 
každoroční inspekci v souladu s ASR A1.7 "Technická pravidla pro 
pracoviště" v Německu. Důrazně doporučujeme uzavřít kontakt na údržbu, 
protože tyto služby jsou zahrnuty do kompletního systému.

CE přizpůsobení

Dodané systémy jsou v souladu s DIN EN 14010 a směrnicí ES Machinery 
2006/42/ES. Tento systém byl rovněž podroben dobrovolnému testu  shody 
provedenému společností TÜV SÜD.

Ochrana proti hluku

Standardní ochrana proti hluku:
V souladu s DIN 4109-1 Protihluková ochrana ve výškové budově - 
oddíl 9: Maximální hladina akustického tlaku v obytných a spacích 
prostorách 30 dB (A). Hluk uživatele nepodléhá požadavkům.  

Pro dodržení této hodnoty jsou vyžadovány následující hodnoty:
Balíček proti hluku v souladu s nabídkou/objednávkou (KLAUS 
Multiparking)
Zvuková izolace konstrukce min. R’w = 57 dB (služba poskytována 
zákazníkem)

Zvýšená ochrana proti hluku (zvláštní dohoda):

V souladu s DIN 4109-5 Zvýšená protihluková ochrana výškové sekce 8:

Maximální hladina akustické hladiny v obytných a spacích prostorách 
25 dB (A). Hluk  uživatele nepodléhá požadavkům.  

Pro dodržení této hodnoty jsou vyžadovány následující hodnoty:
Balíček proti hluku v souladu s nabídkou/objednávkou (KLAUS 
Multiparking)
Zvuková izolace konstrukce min. R’w = 62 dB (služba poskytována 
zákazníkem)

Poznámka:
Hluk uživatele je hluk, který může být individuálně ovlivněn uživatelem 
našich multiparkingových systémů. To zahrnuje např. přístup na plošinu, 
zabouchnutí dveří vozidla, hluk motoru a brzd. 
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Specifikace výkonu
Popis

Multiparkovací systém pro nezávislé parkování vozidel jeden na druhém 
a vedle sebe.
Rozměry v souladu se základními rozměry jámy, šířky a výšky.
Přístup na parkovací místa horizontálně (tolerance instalace ± 1 %).
Přístup musí být zajištěn po celé šířce systému (minimální šířka jízdního 
pruhu v souladu s místními předpisy).
Parkovací místa jsou uspořádána ve 3 úrovních, jeden na druhém. Vozidla 
parkují na stabilních ocelových plošinách  .
Plošiny v suterénu (LF) a horní úrovni (UF) se pohybují svisle, plošiny 
v úrovni terénu (GF) se pohybují vodorovně. Na vstupní úrovni (GF) je vždy 
o 1 parkovací místo méně. Tento prázdný prostor slouží k bočnímu pohybu
parkovacích míst GF, aby se parkovací místo nad UF nebo na LF níže
mohlo zvýšit nebo snížit do vstupní úrovně. V důsledku toho je 5
parkovacích míst (2 na UF, 1 na GF, 2 na LF) nejmenší jednotkou pro tento
parkovací systém.
Umístění vozidla na jakémkoli parkovacím místě pomocí polohovací
pomůcky namontované na jedné straně (seřízení v souladu s návodem
k obsluze).
Z bezpečnostních důvodů probíhá pohyb po plošině vždy za zamčenými
dveřmi  .
Do systému je integrováno veškeré potřebné bezpečnostní vybavení.
Jedná se v podstatě o systém monitorování řetězu, uzamykací páky pro
horní a dolní plošiny a zamčené dveře. Dveře lze otevřít pouze tehdy, když
vybrané parkovací místo dosáhne parkovací polohy a všechny pádové
otvory jsou zajištěny.

Ocelový rám (zajištěný v šachtě) obsahuje:

Podpěry (uspořádané v řadách) 
příčné a podélné nosníky
Posuvné kolejnice pro boční pohybující se plošiny GF

Plošina obsahuje:

plošinové profily 
nastavitelná podpora polohování
zkosená rampa
boční nosníky
příčné nosníky
šrouby, matice, podložky rozpěrky atd.

Zdvihací zařízení pro plošiny na UF a LF obsahuje:

Hydraulické válce s elektromangnetickými ventily
Řetězová kola
Řetězy
Přepínače omezení
Plošiny jsou zavěšeny ve 4 bodech a jsou vedeny na podpěrách 
pomocí plastových ložisek.

Pohonná jednotka pro boční pohyblivé plošiny na GF:

Převodový motor s řetězy kol
Řetězy
Posuvné a vodící válce (nízká hlučnost) 
Napájení prostřednictvím energetického řetězce

Hydraulická jednotka obsahuje:

Hydraulická jednotka (nízká hlučnost, připevněná k držáku a ložisku 
namontovaná na pryžovém kovovém bloku)
Hydraulická olejová nádrž
Olejová náplň
Vnitřní držák převodového čerpadla
Držák pumpy
Propojení
Třífázový motor
Protihlukové ochrany, spínače ochrany motoru a ovládací pojistky
Zkušební tlakoměr
Odlehčovací ventil tlaku
Hydraulické hadice (pro útlum přenosu hluku do hydraulických trubek)

Kontrola:

Centrální ovládací bod (ovládací panel s nouzový zastavením) pro výběr 
požadovaného parkovacího místa
Elektroinstalace ze systémové skříně zajišťuje dodavatel

Svislé dveře:

Velikost
Rozměry přizpůsobené podkladovým šířkám a rozměrům 
výšky. Dveře se skládají ze dvou křídel.  

Rám
Rámová konstrukce se dvěma svislými středovými čarami z vytlačovaných 
hliníkových profilů (eloxovaná, tloušťka povlaku cca 20 µm)
Na uzavírací hraně je gumový ret pro čisté těsnění s budovou.

Výplň dveří
Hliníková perforovaná deska

Tloušťka 1,5 mm; RV 8-14 E6/EV1, eloxovaná, tloušťka povlaku 
cca 20 µm
Ventilační průřez výplně cca 30%

Vodící lišty
Posuvné kolejnice dveří jsou připevněny k ocelovému rámu systému. 
Pozinkované ocelové vodící listy (tloušťka povlaku cca 20 µm).

Ovládání dveří
Elektrický pohonný systém pomocí elektromotoru nad rámem dveří. 

Z bezpečnostních důvodů je pohyb po plošině vždy za zavřenými dveřmi. 
Generátor elektrického signálu se používá k dotazování na  polohy "dveře 
otevřené" a "dveře zavřené".  

Upozornění:
Otvory dveří (po stranách kryty přes posuvné kolejnice atd.) a zavěšení 
dveří nejsou součástí standardní konfigurace, ale mohou být dodávány jako 
speciální vybavení za příplatek. 
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Posuvné dveře:

Velikost
    Posuvné dveře o rozměrech cca 2500 mm x 2000 mm (šířka x výška)..
Rám

Rámová konstrukce s jednou svislou středovou zátkou z vytlačovaného 
hliníkového profilu (eloxovaný, tloušťka povlaku cca 20 µm)
Plášť rukojeti je k dispozici ve svislém hliníkovém profile pro otevírání 
dveří. 
Na uzavírací hraně je gumový ret pro čisté těsnění s budovou. 

Standardní plnění dveří 
Hliníková perforovaná deska

Tloušťka 2 mm, RV 5-8 E6/EV1, eloxovaný, 
tloušťka povlaku cca 20 μm
Ventilační průřez výplně cca 40%

Alternativní výplň dveří 
Obyčejný hliníkový plech

Tloušťka 2 mm E6/EV1, eloxovný, 
tloušťka povlaku cca 20 μm

Vlnitý ocelový plech  
Tloušťka 1 mm pozinkované, tloušťka povlaku cca 20 μm 
Přídavné práškové nátěry, tloušťka  povlaku cca 25 μm na vnější straně 
a cca 12 μm na vnitřní straně.
Barevné varianty na vnější straně (pohled na budovu):

RAL 3003 (rubínově červená) 
RAL 6005 (mechově zelená) 
RAL 7035 (světle šedá)
RAL 8014 (sépiově hnědá) 
RAL 9016 (dopravní bílá)

RAL 1015 (světlá slonovina)
RAL 5014 (holubí modř)
RAL 7016 (antracitová šedá)
RAL 7040 (okenní bílá)
RAL 9006 (bílý hliník)
Vnitří část deří ve světle šedém tónu

Výplň dřevem
Severský smrk v třídy A
Vertikální jazykové a drážkové desky 
Bezbarvý, předtažený

Kompozitní bezpečnostní sklo
Kompozitní bezpečnostní sklo od 8/4 mm

Pletivo
Rozměr pletiva 12 x 12 mm 0.5" x 0.5"
Průměr drátu 2 mm, pozinkované, tloušťka povlaku cca 20 µm 
Ventilační průřez výplně cca. 70%

Posuvné kolejnice
Pojezdové zařízení se skládá ze dvou párů rolovacích systému na 
dveře, výškově nastavitelné.
Posuvné kolejnice dveří jsou připevněny k držákům s krycími pouzdry 
nebo přímo k betonu nebo odpružení dveří specifické pro budovu
Spodní vodítko se skládá ze 2 plastových válečků na základní desce, 
která je přidělána hmoždinkami k podlaze
Posuvné kolejnice, krycí pouzdra, vodicí válečková základová deska  
jsou  pozinkovány

Ovládání dveří
Elektrický pohonný systém pomocí elektromotoru připojeného 
k kolejnicové soustavě v bodě otáčení posuvných dveří. 
Hnací pastorek zapne řetěz připevněný ke dveřím.

Z bezpečnostních důvodů je pohyb na plošině vždy za zamčenými dveřmi. 
Generátor elektrického signálu se používá k dotazování na polohy "dveře 
otevřené" a "dveře zavřené".  

Oddělení (v případě potřeby)
Na vyžádání

Upozornění:
Otvory dveří (po stranách, kryt přes posuvné kolejnice atd.) a zavěšení 
dveří nejsou součástí standardní konfigurace, ale mohou být dodávány 
jako speciální vybavení za příplatek. 
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Služby poskytované zákazníkem
Zábrany

Zábrany mohou být požadovány v souladu s DIN EN ISO 13857 k zajištění 
šachty, kde jsou silnice bezprostředně před systémy, přiléhající k systémům 
nebo za nimi. To platí i ve fázi výstavby.

Číslování parkovacích míst

Číslování parkovacích míst, v případě potřeby.

Systémy služeb budovy

Jakékoliv osvětlení, ventilace, hašení požáru a požární poplachové 
systémy, plus objasnění a soulad s odpovídající dokumentací. 

Osvětlení

Zákazník musí dodržovat místní předpisy týkající se osvětlení parkovacích 
míst a vozovek. V souladu s DIN EN 12464-1 “Světlo a osvětlení 
pracovních míst” se doporučuje úroveň osvětlení min. 200 lx pro parkovací 
místa a operační plochu systému. Pro ovládání osvětlení parkovacích míst, 
které poskytuje zákazník, lze poskytnout  plovoucí    kontakt.

Odvodnění

Funkční odvodnění šachty musí být zajištěno například pomocí sběrného 
kanálu vody směrem ke středu, který je připojen ke kanalizaci nebo jímky 
čerpadla. Kanál může mít boční sklon, ale ne v ostatních oblastech šachty 
(délkový sklon je již zajištěn rozměry budovy). V zájmu ochrany životního 
prostředí doporučujeme nátěr podlahy šachty. Odlučovače oleje nebo 
paliva by měly být instalovány v souladu s místními předpisy.

Základy pásů

Vzhledem ke konstrukčním podmínkám musí zákazník při stavbě základů 
pásů postavit přístupnou plošinu, v úrovni s horním okrajem základu pásu.  

Nástěnné otvory

V případě potřeby nástěnné otvory.

Napájecí kabel pro hlavní spínač - základové uzemnění  

Během montáže musí zákazník položit napájecí kabel k hlavnímu spínači. 
Funkční schopnosti mohou naši inženýři zkontrolovat na místě ve 
spolupráci s elektroinženýrem. Není-li to možné během montáže ze strany 
zákazníkova, musí zákazník zajistit elektrotechnického inženýra.
Zákazník musí ocelovou konstrukci uzemnit základovou uzemňovací 
konekcí (vzdálenost uzemňování max. 10 m) a ekvipotenciálním lepením 
v souladu s DIN EN 60204.

Zavěšení dveří

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nejsou dodrženy stanovené jasné 
výšky (viz "Rozměr šířky a výška dveří", strana 5 ), budou za příplatek 
vyžadována dodatečná opatření pro upevnění dveří (zavěšení dveří).  

Otvory dveří

Otvory dveří, pokud je to nutné. 
Lze požádat za přípaltek Klaus multiparking.

Výhrada technických změn
V průběhu technického pokroku je KLAUS Multiparking oprávněn používat novější nebo odlišné technologie, systémy, procesy nebo normy než bylo 
původně nabízeno, za předpokladu, že to zákazníka v žádném případě neznevýhodňuje. 
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Výrobce:

KLAUS Multiparking GmbH 
Hermann-Krum-Straße 2 
D-88319 Aitrach

Phone: +49 (0) 7565 508-0

info@multiparking.com 

www.multiparking.com
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