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Karta katalogowa
WÖHR PARKLIFT 411 - 2,6

Uwagi
1. Platforma o wewnętrznej szerokości 250 cm jest przeznaczona dla samochodów o szerokości do 190 cm (bez lusterek). 

2. Zgodnie z normą ISO 3864 posadzka musi być oznaczona przez kupującego żółto - czarnymi paskami o szerokości 10 cm w odległości do 50 cm od 
krawędzi platformy (patrz „Statyka i wymogi budowlane” na stronie 2).

3. Prędkość opuszczania pustej platformy jest znacznie mniejsza niż obciążonej.

4. Nie ma możliwości wykonania kanałów lub podcięć�i/lub betonowych skosów wzdłuż�połączeń podłogi ze ścianą. W przypadku, gdy potrzebne są 
kanały lub podcięcia, należy zmniejszyć szerokość systemu lub powiększyć szerokość instalacji.

5. Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji i/lub przeróbek konstrukcyjnych lub modelowych. Ponadto zastrzega również prawo do wszelkich
późniejszych modyfikacji części i/lub zmian i poprawek w procedurach i normach wynikających z postępu technicznego lub z uwagi na zmiany 
przepisów dotyczących ochrony środowiska.  

Parking zależny.

Tylko do stałego użytkownika!

W przypadku krótkotrwałego
użytkowania (np. w budynkach 
biurowych, hotelowych, handlowych) 
parkowanie możliwe tylko na niższym 
podeście i tylko wtedy, gdy jest to 
technicznie dostosowane, zapytaj WOHR! 
Natomiast z obsługą parkingowego dla 
użytkownika krótkoterminowego 
dostępne są�oba poziomy.

Obciążenie na platformę: maks. 2600 kg
(obciążenie na koło maks. 650 kg)

Wymiary w cm.

min. 300 cm
w poziomie
max. -10%
nachylenie

520

min.1 8

h

15

15

otwór w ścianie dla

usług elektrycznych

i hydraulicznych

h h h

wysokość samochodu górny poziom 180 150
wysokość samochodu dolny poziom 180 180

Typ komfort 411-180

h (pojedyncza jednostka) 380 350
h (podwójna jednostka) 390 360

wysokość�� samochodu górny poziom 190 150
wysokość�� samochodu dolny poziom 190 190

Typ komfort 411-190

h (pojedyncza jednostka) 400 360

h (podwójna jednostka) 410 370
wysokość samochodu górny poziom 200 150
wysokość�� samochodu dolny poziom 200 200

Typ komfort 411-200

h (pojedyncza jednostka) 420 370

h (podwójna jednosta) 430 380

Wymiary  

wymagane miejsce
B

daje
szerokość platformy

285
295
305

250
260
270

B

S

wymagane miejsce
B

daje
szerokość platformy

535 500

B
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WOHR Polska Sp. z. o. o. 
Generalny Przedstawiciel firmy Wöhr Autoparksysteme GmbH

10-683 Olsztyn

ul. Wł. Trylińskiego 10/6
tel. +48 89 5260033
tel./fax: +48 89 5264422

biuro@wohr.pl  
www.wohr.pl www.woehr.de

www.wohr.pl

E - pojedyncze (2 pojazdy) D - podwójne (4 pojazdy)
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* wszystkie obciążenia
statyczne obejmują
ciężar pojazdu

Pojedyncza
jednostka

Podwójna
jednostka

411-2,6 411-2,6
P1 = +  7kN* P1 =+14kN
P2 = +19kN P2 =+33kN
P3 = +  3kN P3 = +  3kN

Dane elektryczne Diagram instalacji

9
23 x 1,5 mm  od agregatu hydraulicznego

13 Kaseta sterująca dół/góra z wyłączni-
kiem awaryjnym umieszczona
(optymalnie) po lewej stronie urucha-
mianego urządzenia, zawsze poza
strefą ruchu platformy. Doprowadzenie
kabla zasilającego zawsze od dołu.

12

11 Kabel zasilający w osłonie PVC 

magnetycznych urządzeń blokujących

14 Blokada

10 Puszka
rozgałęźna

7 Doprowadzić zasilanie przewodem
trójfazowym o przekroju odpowiednim

6 Wyłącznik główny blokowany

3
Doprowadzenie do wyłącznika głównego przewodem

1 Licznik energii elektrycznej

8Agregat hydrauliczny z silnikiem
elektrycznym prądu 3-fazowego

 230/400 V, 50 Hz 3,0 kW wraz
ze sterownikiem i zespołem zabezpie- 
czającym, kompletny.

16
2Kabel zasilający w osłonie PVC 3x1,5 mm  

2 Bezpiecznik lub automat bezpiecznikowy 3x16 A
zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 430

15 Zawór siłownika hydraulicznego

4 Przyłącze uziemienia

5 Przyłącze odprowadzenia ładunków
elektrostatycznych

Komponenty elektryczne dostarczone
przez producenta muszą być podłączone
zgodnie z odpowiednim schematem

Zasilanie elektryczne zasilaczy musi być
zapewnione przed lub w trakcie instalacji
aby umożliwić naszym monterom
zadowalające zakończenie pracy
i sprawdzenie prawidłowego
funkcjonowania jednostek.

Zgodnie z postanowieniami

* DIN VDE 0100 część 410 + 430 (nie pod stałym obciążeniem) 3PH+N+PE
(prąd trójfazowy) Uwaga: jeżeli brama służy do zamykania garażu, należy
skonsultować się z producentem bramy przed ułożeniem kabla.

Ochrona przed korozją

Uwagi

Wymiary

Temperatura

Test zgodności

Balustrady

Instalacja jest zaprojektowana do pracy w temperaturze od +5°C do +40°C.
Wilgotność atmosferyczna: 50% przy +40°C. Jeśli lokalne warunki różnią się
od powyższych, prosimy o kontakt z WÖHR. 

Do montażu agregatów hydraulicznych wymagana jest dodatkowa przestrzeń,
która zostanie określona podczas weryfikacji rysunków, np. we wnęce ściennej.

Wszystkie nasze systemy są sprawdzane zgodnie z dyrektywą maszynową
WE 2006/42/WE i EN 14010.

Jeżeli chodniki są rozmieszczone bezpośrednio z boku lub za systemami,
należy zapewnić balustrady wg. EN ISO 13857 przez klienta zgodnie 
z lokalnymi wymaganiami, wysokość min. 200 cm.

Celem zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej pracy systemu proponujemy
zawarcie umowy na konserwację i przeglądy techniczne z dostawcą systemu.

Niezależnie od innych czynności konserwacyjnych i systematycznych
przeglądów technicznych należy na bieżąco utrzymywać urządzenia
w czystości i systematycznie usuwać ogniska korozji z elementów
ocynkowanych. Należy zapewnić prawidłową wentylację garażu.

Urządzenia są w oznaczonych miejscach na rysunku mocowane do konstrukcji
budowlanej za pomocą kotew rozprężnych (głębokość wiercenia 10 do 12 cm).

Grubość płyty podstawy minimum 18 cm! Jakość betonu zgodna z wymaganiami
statycznymi budynku, ale do mocowania kołkami wymagamy betonu o jakości
min. C20 / 25.

W przypadku posadzek asfaltowych lub kostki brukowej wymagane są specjalne

W przypadku niższych samochodów ze spojlerami skontaktuj się z firmą WÖHR 
lub lokalnym przedstawicielem (patrz „profil prześwitowy”).

Wszystkie podane wymiary są minimalne. Należy uwzględnić tolerancje
konstrukcyjne. Wszystkie wymiary w cm.

* Całkowita wysokość samochodu wraz z relingiem dachowym

17040

50

22

150

  200*

50

60
120

500

38
max. 290 90

275

14

..
.

Oznakowanie zgodnie z ISO 3864

szerokość
platformy

50

szerokość
platformy +20

160 170

P2P1

P1 P2

P2P1

P3

300

P3

P3

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Klient ma obowiązek zapewnić wszystkie wymagane zabezpieczenia
przeciwpożarowe oraz wszystkie możliwe obowiązkowe elementy
i urządzenia (instalacje gaśnicze, systemy sygnalizacji pożaru itp.).

Poz. Przeznaczenie Pozycja

3

1 przez klienta 1 jednostka

2

4

5

Pozycje 8-16 są objęte zakresem dostawy WÖHR, chyba że w 
ofercie/zamówieniu określono inaczej.

6

7

Ochrona przed hałasem
Podstawą jest norma DIN 4109
„Ochrona przed hałasem w budownictwie mieszkaniowym”.
Zapewnienie wymaganego maksymalnego natężenia hałasu 30 dB (A) 
jest spełnione przy zapewnieniu przez inwestora poniższych warunków:

- zestaw ochrony przed hałasem z listy wyposażenia dodatkowego
- spełnienie przez inwestora wymogu tłumienia hałasu przez

konstrukcję budowlaną R’  = 57 dB w
2- ściany ograniczające garaż wykonane są z m’ = minimum 300 kg/m

2- stropy nad garażem wykonane są z m. = minimum 400 kg/m
W przypadku niespełnienia powyższych wymagań konieczne jest

dostawca systemu za opłatą). Najlepsze rezultaty w zakresie obniżenia

Wykonawstwo Ilość Częstotliwość

miernik

połączeń i lokalnymi przepisami.

W celu walidacji obwodu testowanego
przez TUV należy przestrzegać 
niemieckich wymagań elektrycznych VDE.

DIN EN 60204 wszystkie
systemy muszą być połączone
bezpośrednio na miejscu za
pomocą uziemionego połączenia
wyrównawczego. Przyłącze
wyjściowe musi znajdować się
w odległości 10 m!

wykonanie dodatkowych zabezpieczeń przeciw hałasowi (dostarcza

poziomu hałasu uzyskuje się przez oddzielenie płyty podłogowej od
pozostałej konstrukcji budowlanej.

Agregaty hydrauliczne

Konserwacja i przeglądy techniczne

Statyka i  wymogi budowlane

fundamenty.

i mocowaniem anteny nie może przekraczać podanego maks. 
wymiaru wysokości.

trójfazowym o przekroju odpowiednim

elektromagnetyczna

23x1,5 mm  od puszki rozgałęźnej do

 od puszki rozgałęźnej do zaworu

Kabel zasilający w osłonie PVC 

Kabel zasilający w osłonie PVC
2

7 x 1,5 mm  od puszki rozgałęźnej
do kasety sterującej

elektryczny
na kablu
zasilającym

przez klienta 1 jednostka bezpiecznik
lub wyłącznik
automatyczny
3 A x 16
zwłoczny
zgodnie z
DIN VDE 0100
część 430

na kablu
zasilającym

1 na zasilacz

przez klienta jak lokalnie
wymagane

zgodnie
z lokalnymi
przepisami
dot. zasilania

kabel
zasilający
do wyłącznika
głównego

1 na zasilacz

przez klienta każde 10 m połączenie
ekwipotencjalne
przyłącza
wyjściowego

podłoga/
tylna ściana
narożna

przez klienta 1 jednostka połączenie
ekwipotencjalne
zgodnie z normą
DIN EN 60204

od przyłącza
wyjściowego
do systemu

1 na Parklift

przez klienta

przez klienta

1 jednostka

10 m

oznaczony
wyłącznik 
główny,

aby zapobiec 
nieautoryzowa-
-nemu włączeniu

kabel sterowniczy
PVC z zaznaczo-
nymi żyłami i 
przewodem

nad

operacyjnym

od wyłącznika
głównego
do zasilacza
hydraulicznego

zamykany,

urządzeniem
1 na zasilacz

ochronnym 

1 na
zasilacz

do

Podwyższona ochrona przed hałasem:
Wskaźniki przestrzennej ochrony przed hałasem zgodnie z normą DIN
4109-10 są zachowane. W przypadku potrzeby dalszego obniżania tego
wskaźnika możliwe jest wykonanie dodatkowych zabezpieczeń według
odrębnych uzgodnień.

Dwa klucze na każde miejsce postojowe.

do mocy zainstalowanego agregatu

do mocy zainstalowanego agregatu

do puszki rozgałęźnej

sterowania siłownika hydraulicznego

25 x 1,5 mm
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