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 پالس پارکینگشرکت 

 بقاتیهای مکانیزه ط گلید کننده انواع پارکینتو

 : سعید فرجیمقالهنویسنده 
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 پارکینگ مکانیزه روتاری یا چرخ و فلکی 

 مقدمه 

 چه مقدار فضا را اشغال می کند؟و  ؟ و چگونه کار می کند؟نید پارکینگ مکانیزه روتاری چیستآیا می دا

، از ی چه شرایطی از رفع کسری پارکینگ؟ و براایب پارکینگ مکانیزه روتاری چیستمعآیا میدانید مزایا و 

 ؟ ری یا چرخ وفلکی استفاده می کنندمکانیزه روتاپارکینگ 

چه مقدار برق مصرف  یک جای پارک در پارکینگ مکانیزه روتاری چه قیمتی دارد؟د هر آیا می خواهید بدانید

 ؟ی تعمیر و نگه داری آن چگونه استو هزینه ها ؟می کند

ه روتاری را در متن زیر پاسخ ینگ مکانیزپالس پارکینگ در تالش است که بتواند تمام سواالت فوق درباره پارک

 .همراهی کنیدخواهشمند است ما را . دهد
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. یکی از پر مصرف ترین اشدپارکینگ مکانیزه روتاری که نام دیگر آن پارکینگ مکانیزه چرخ و فلکی نیز می ب

سایر پارکینگ های  این پارکینگ به خاطر مکانیزم )به نسبت. مکانیزه در جهان و ایران می باشدپارکینگ های 

ساده ای که دارد و به خاطر بهره وروی مکانی فوق العاده ای که از نصب این سیستم به وجود می آید،   مکانیزه(

تجاری و خدماتی متوسط  ،اداری ،د فراوانی در پروژه های ساختمانیدر ایران یک مدل پذیرفته شده است و کاربر

 . جهت رفع کسری پارکینگ دارد و کوچک

 .ساخته می شوندروتاری در دو مدل ارکینگ مکانیزه پ

 ((SEDANپارکینگ مکانیزه روتاری سواری  -1

 ((SUVپارکینگ مکانیزه روتاری شاسی بلند  -2

ت گرفته است برای کاهش ارتفاع این دسته بندی در پارکینگ مکانیزه روتاری که توسط پالس پارکینگ صور

درصدی در قیمت ساخت هر دستگاه  10بسیار کاربردی است و البته مزیت دیگر آن کاهش  ،برخی پروژه هادر 

 . می باشد سواری پارکینگ مکانیزه روتاری

 

 ظرفیت پارکینگ مکانیزه روتاری 

. هر پالت پالت ساخته می شود 16-14-12-10-8در پالس پارکینگ با ظرفیت های پارکینگ مکانیزه روتاری 

ظرفیت پارکینگ یا باید  کل پالت ها یاروتاری مکانیزه  ودرو می باشد. و در پارکینگ های در واقع جای یک خ

 (.SUVساخته شود یا بر اساس  ماشین های شاسی بلند ) (SEDAN)هایی سواری بر اساس خودرو
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 خاطر نکته ای که در این مورد وجود دارد این است که امکان استفاده ترکیبی از هر دوپالت در یک سازه به 

های سواری و شاسی بلند را دارید باید در واقع شما اگر ترکیبی از خودور .محدودیت های مکانیکی وجود ندارد

 . شاسی بلند استفاده نمایید از دستگاه های پارکینگ مکانیزه روتاری

های مکانیزه  این است که پارکینگروتاری وجود دارد باره ظرفیت پارکینگ های مکانیزه نکته دیگری که در

برای پارکینگ مکانیزه روتاری شاسی بلند حداکثر  جای پارک و 16ماکزیمم تا روتاری برای خودروهای سواری 

 جای پارک قابل تامین است.  14تا 

. می توان ه با ظرفیت باالتری نیاز می باشدالبته در مواردی که فضای کافی وجود دارد و پارکینگ های مکانیز 

پارکینگ مکانیزه را در کنار هم بدون هیچ مشکلی نصب کرد و حتی آنها را به یک سیستم چندین دستگاه 

یک سیستم کنترل مشترک  تا بتوان مراحل دریافت و فراخوانی خودرو را باکنترل هوشمند شبکه متصل کرد 

 . انجام داد

 

 نحوه کارکرد پارکینگ مکانیزه روتاری 

گ دقیقآ مانند یک چرخ و فلک می باشد و با این تفاوت که در چرخ و پالس پارکین ،پارکینگ مکانیزه روتاری

. ولی در پارکینگ مکانیزه روتاری این مدار حرکت روی یک دایره فرضی انجام می شود فلک مدار حرکت بر

 .بیضی است مدار یکفرضی 

وارد هر پالت )کفی در نظر ه) همکف( طشما می توانید خودرو را از پایین ترین نقدر پارکینگ مکانیزه روتاری 

و برای خودروی بعدی پالت دیگر را درخواست  .ر بر روی دستگاه پارکینگ( نماییدگرفته شده برای پارک خودو

  .کنید
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یا کشیدن ، به زبان فارسی با زدن صفحه لمسی )تاچ( صنعتیپارکینگ مکانیزه روتاری پالس پارکینگ شما  در

کابین ه و حتی با استفاده از اثر انگشت، می توانید مز از پیش تعریف شد، یا کد رکارت ویژه پالس پارکینگ

 ، یا از آن خارج نمایید. خودور خود را در آن جایگاه پارکمورد نظر خود را فراخوانی کرده و 

 ساختار کلی پارکینگ مکانیزه روتاری 

 

یک فونداسیون بتنی با استاندارد های ویژه نصب می گردد. و دو بر روی مکانیزه روتاری کل سازه پارکینگ 

ستون اصلی در جلو و عقب دستگاه با لوله های رابط وسط شاسی پارکینگ مکانیزه روتاری را در محصول 

 اری پالس پارکینگ تشکیل می دهند.روت
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به ظرفیت سفارش شده می باشد و با توجه هر کابین محل پارک یک خودور  ، کهسپس با گذاشتن کابین ها

 پارکینگ از نظر مکانیکی تکمیل می گردد. 

 

 سیستم کنترل هوشمند پارکینگ مکانیزه روتاری

یزه روتاری پالس پارکینگ می باشد. یک سیستم حرفه ای حال نوبت سیستم کنترل هوشمند پارکینگ مکان

ین سازی مبتکران بومی شده ماشهوشمند که برنامه نویسی آن توسط کارشناسان پالس پارکینگ در شرکت 

 است.

می توانید تمام تنظیمات الزم را  ارائه شده است و راننده و بر روی یک صفحه لمسی صنعتی و به زبان فارسی

ل خواندن می که از پایین دستگاه قاب، رک ماشینپالت پااشین خود را با توجه به شماره محل مانجام داده و 

 باشد فرا خوانی کنید.

 

 ابعاد پارکینگ مکانیزه روتاری 

ه این مدل پارکینگ دارای دو تیپ . البتمتر مربع از زمین قابل نصب می باشد 30پارکینگ مکانیزه روتاری در 

 . تیپ اول برای ماشین های سواری یا سدانمی باشد، که هر دو تیپ از نظر ابعاد کمی با هم اختالف دارند

(sedan)  .طراحی شده است 

متر به عنوان طول  6.25متر به عنوان ورودی )عرض ( و  4.8مکانیزه روتاری سواری در زمینی با ابعاد  پارکینگ

 محل پارک قابل نصب می باشد. 

https://plus-parking.com/


7 – g.comparkin-https://plus      

 

، در واقع طراحی شده است (SUV)پارکینگ های مکانیزه که برای ماشین های شاسی بلند یا تیپ دیگر این 

متر  5، باید ارکینگ مکانیزه روتاری شاسی بلندع ورودی پمتر مربع را اشغال می کند و ضل 31.25مساحت 

 .متر طول داشته باشد 6.25دیگر آن )عرض( و ضلع 

جای پارک دو خودرو در حالت متر فقط و فقط  6.25*5قابل توجه  همه پالس پارکینگی های عزیز که فضای 

 عادی بر روی زمین می باشد.

متر  32همین فضای زیر کانیزه روتاری یا چرخ و فلکی می توانید در صورتی که شما با استفاده از پارکینگ م

 . عدد جای پارک خودور تبدیل کنید 16مربع را به 

 

 ارتفاع پارکینگ مکانیزه روتاری 

. در بلند در ارتفاع هر پالت می باشد یکی از تفاوت های اساسی پارکینگ مکانیزه روتاری سواری و شاسی

هزینه کاهش  همچنین به خاطر کاهش ارتفاع سازه بعد از نصب و، (SEDAN)پارکینگ مکانیزه روتاری سواری 

پالت تا زیر ستون وسط پالت کمتر شده است و در واقع ارتفاع هر پالت از کف ، ارتفاع پالت ها  ساخت اولیه

 . متر می باشد 85/1

متر  از کف پالت زیر  10/2، ارتفاع هر پالت (SUVشاسی بلند ) در حالی که در پارکینگ های مکانیزه روتاری

 .ستون وسط همان پالت، در نظر گرفته شده استزیرتا 

نکته ای که در باال توضیح داده شد حکایت از این دارد که با افزایش ظرفیت یک دستگاه پارکینگ مکانیزه 

 برای این مورد در نظر گرفته شود.روتاری، در واقع مساحت اشغالی ثابت است و فقط ارتفاع بیشتری باید 
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ر داری ها ما باید بدانیم که هکه با توجه به محدودیت افزایش ارتفاع در برخی مناظق شهری از طرف شهر

 شاسی بلند چه ارتفاعی خواهد گرفت.، تیپ سواری و دستگاه پارکینگ مکانیزه روتاری

 ف نیست.ط، خالی از لوضوع استواقع توضیح همین م دیدن تصاویر زیر که در

 

 sedanارتفاع انواع پارکینگ های مکانیزه روتاری سواری یا  - 4عکس 
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 SUVع پارکینگ مکایزه روتاری شاسی بلند یا ارتفاع انوا 5عکس 

 

 مزایای و معایب پارکینگ مکانیزه روتاری

به همین منظور هر پارکینگ با توجه به  .راحی شده استطهر مدل از پارکینگ مکانیزه با توجه به نیاز هایی 

باشد و برخی نکات هم ندیده  می تواند برخی نکات را پررنگ تر دیدهضوعیتی که برای آن طراحی شده است، مو

 .باشد

یا با توجه به ساختار و مکانیزمی که برای آن طراحی شده است دارای مزایا و محدودیت هایی باشد. پارکینگ 

 . نیست مستثنی قاعده این ازمکانیزه روتاری نیز 
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 مزایای پارکینگ مکانیزه روتاری 

 د(خودور می باش 2عادی فضای پارک  متر مربع که در حالت 32 ، )کمتر ازفضای نصب بسیار کم 

 ( روز نصب پارکینگ روتاری 3 + روز فونداسیون 5نصب بسیار سریع و آسان) 

 صدایی بسیار کم سرو 

 جایی در صورت تغییر محل نصب قابلیت جا ب 

  مصرف انرژی متوسط به پایین 

  عدم نیاز به نصب سیستم تهویه 

 (دقیقه 2تایی کمتر از  12ایده آل )کل گردش پارکینگ  یاربس خودرو زمان تحویل 

 (متری کافی است 3.5دود )درب ورود قابلیت نصب در مکان های با ورودی مح 

 )کاربری با دستگاه بسیار آسان )امکان استفاده بدون اپراتور 

 

 معایب پارکینگ مکانیزه روتاری 

  محدودیت در افزایش تعداد جای پارک 

  تعریف ورودی از ارتفاع دلخواه )خودرو یا باید از پایین ترین نقطه وارد شود یا از باالترین عدم امکان

 نقطه (

 

 کاربری پارکینگ مکانیزه روتاری 

پارکینگ مکانیزه روتاری با توجه به مزیت ها و معایبی که دارد یکی از بهترین گزینه ها برای تامین کسری 

 شد.مسکونی می با پارکینگ ساختمان های

شمالی و جنوبی قابل  . به راحتی در حیاط هایای بسیار کمی که اشغال خواهد کرداین پارکینگ به خاطر فض

. و با توجه به ساختار باز آن حتی در صورتی که در جلو پنجره های ساختمان نصب شود تاثیر نصب می باشد

 .ر روشنایی داخل منازل خواهد داشتکمی د
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  کاربری مسکونی پارکینگ مکانیزه روتاری 

دارد که حتی در خود سازه  تار هندسی و مکانیکی که دارد این قابلیت راخارکینگ با توجه به ساپاین مدل 

به گونه ای که اصال محل پارکینگ از ساختمان مجزا نباشد )ولی برای  ، بتونی ساختمان کار شود فلزی و یا

 انجام شود( ت بنا و پارکینگ به صورت هم زمانتا ساخ اجرای چنین موردی بهتر است

 

  کاربری تجاری و اداری پارکینگ مکانیزه روتاری 

اداری و  موارد دیگر استفاده از پارکینگ مکانیزه روتاری استفاده از آنها برای کسری پارکینگ ساختمان های

می شود که حتی در زمین های با ابعاد  متر مربع فضا ساخته 32. این سازه کال در تجاری و خدماتی می باشد

 .هندسی نا متقارن قابلیت نصب دارد

و چون فضای کوچکی اشغال می کند و ظرفیت قابل توجهی نیز دارد به راحتی در کنار مراکز پرتردد نصب می 

هد رکینگ نصب شده اتفاق خوااستقبال بیشتری از پا ،نزدیک بودن محل پارک به محل تردد. و به دلیل ندشو

 . که در نهایت تاثیر قابل توجهی در سود آوری و پارکینگ داری خواهد داشت.افتاد

 

  کاربری پارکینگ عمومی برای پارکینک مکانیزه روتاری 

. به این دلیل باشدپارکینگ های عمومی نیز می اری، استفاده به عنوان مکانیزه روتپارکینگ  هایدیگر کاربرداز

خودرو قابل  2ارکینگ . و هر دستگاه در جای پیک دستگاه مجزا باشدمی تواند  رو جای پارک خود 16که هر 

  .نصب می باشد
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چون مسیر تردد ها و همچنین حرکت هر دستگاه پارکینگ از هم مستقل است می توان هم زمان ظرفیت  و

 قابل توجهی از به همین دلیل استقبال .رود و خروج هم زمان و معطلی کمتر( را پاسخگو بود)حجم و باالتری

 .، برای ساخت پارکینگ عمومی شده استاین مدل پارکینگ

ز پارکینگ ، امکان راه اندازی  فاز به فاتفاده از پارکینگ مکانیزه روتاریدلیل دیگر ساخت پارکینگ عمومی با اس 

روز ظرفیت  به پارکینگ  عمومی کرده اید و هر. برای مثال اگر شما یک زمین دارید و آن را تبدیل می باشد

 .پارکینگ تان پر می شود و می توانید از زمینتان بهره باالتری ببرید

 16روتاری مکانیزه  عمومی را یک دستگاه پارکینگ خودرو در یکی از گوشه ها پارکینگ 2می توانید جای  

ن سطح زمین جا بدهید و از بقیه پارکینگ در هما ،خودرو 2خودور را در جای پارک  16یعنی . تایی نصب کنید

 . د دستگاه های بعدی را نصب نمایید. بعد از کمی کارکرد و کسب سود کافی مجداستفاده نمایید

شاسی بلند و سواری در اینجا مشخص می گردد. شما حسن جدا سازی پارکینگ مکانیزه روتاری به دو دسته 

نصب برای ماشین های سواری ، ظرفیت باالتر درصد( و با10در چنین پارکینگ می توانید پارکینگ ارزانتر)

  .بلند را بر روی زمین  پارک کنید و ماشین های شاسیکنید 

به فرض در یک ی بلند است. یا با توجه به اینکه تعداد ماشین های سواری بسیار بیشتر از ماشین های شاس

پارکینگ مکانیزه شاسی دستگاه هم  4و ، نصب نماییدسواری دستگاه پارکینگ مکانیزه روتاری  10پارکینگ 

داشته باشید و هم از ظرفیت باالتر مدل روتاری  خودرو جای پارککه هم برای هر دو تیپ  .بلند نصب شود

 .نیز بهره ببرید و قیمت ارزانتر آن در یک فضای یکسان سواری
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بتکران می شرکت ماشین سازی متصویر فوق فونداسیون یکی از پروژه های در حال اجرای پالس پارکینگ و 

ینگ عمومی در حال نصب است یک پارکخیابان شهید شیرودی )خرم( اراک  . این زمین که در نزدیکیباشد

 دستگاه است. 5متشکل از 

. جای پارک می باشد 66اجراست داری متر مربع در حال  220این پروژه که فقط در یک زمین به مساحت 

، نا متقارن می باشد. ولی ابعاد هندسی آن ول می باشد ومتر ط 20متر ورودی )بر( در 11ابعاد این زمین 

مهندسین خوش فکر پالس پارکینگ به گونه ای ورودی و خروجی این ملک و محل نصب پارکینگ ها را طراحی 

 .  د دستگاه ها در کنار هم کار کنندو محاسبه کرده اند که بدون هیچ مزاحمت و اختاللی می توانن

 

 روتاریقیمت پارکینگ مکانیزه 

روتاری . برای مثال پارکینگ مکانیزه الت یا هر جای پارک عنوان می شودبرحسب پقیمت پارکینگ های مکانیزه 

 .میلیون تومان قابل تهیه است 65مدل سواری با هر جای پارک 

 میلیون تومان می باشد. 72هر پالت و پارکینگ مکانیزه روتاری شاسی بلند نیز دارای قیمت 
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میلیون تومان  720عادل خودرو م 10شاسی بلند با ظرفیت این یعنی قیمت یک دستگاه پارکینگ روتاری 

 . خواهد بود

 این قیمت با برآورد هزینه های

  اجرای فونداسیون 

  ساخت 

  حمل و نقل 

   نصب و راه اندازیی 

 و شرط  هزینه دو سال گارنتی بی قید 

   تعهد پانزده سال خدمات پس از فروش 

 سال بیمه مسئولیت خواهد بود یک 

 

 میزان انشعاب و برق مصرفی پارکینگ مکانیزه روتاری  

. که با این میزان مپر شهری نیاز داردآ 32سه فاز با کنتور گ مکانیزه روتاری کال یک انشعاب پارکینیک دستگاه 

توجه پالس پارکینگی های . البته قابل کیلو وات را به گردش درخواهد آورد 11ورودی فقط یک موتور کم برق 

 .زان کم هم دائم در گردش نمی باشدعزیز که همین می

اهیم و بخو .گ عمومی نصب کنیمبیاید فرض را بر این بگذاریم که این پارکینگ را برای یک جایگاه یا پارکین 

خارج شود  دقیقه یک خودرو وارد پارکینگ یا از آن 10می توان گفت اگر هر . مصرف برق آن را محاسبه کنیم

م این پارکینگ مشغول فعالیت ساعت مداو 10. و هم  بسیار عدد بزرگی است یکه این عدد برای پارکینگ عموم

)یعنی تمام تعاریف و  . ید که فرا خوانی می شود در باالترین نقطه باشد. در صورتی که هر بار خودور جدباشد
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پارکینگ مکانیزه  بات می کنیم که مصرف برق یک. حال اث(شرایط در بدترین حالت در نظر گرفته شده است

 .چقدر خواهد بود

 

در پایین  1دقیقه روشن است دور کامل یعنی اینکه پارکینگ شماره  2هر بار که پارکینگ یک دور کامل بزند  

 . را درخواست کنید 1ارکینگ شمار ه باشد و شما دوباره پ

حالت اتوماتیک شما وقتی یک پارکینگ را فراخوانی می و به صورت دستی این کار را انجام دهید چون در )

از ه برای آن در نظر گرفته شده است و هوش مصنوعی صنعتی کارکینگ با سیستم کنترل پیشرفته کنید این پ

و هم برق کمتری مصرف در نتیجه هم زمان کمتری معطلی دارد  .ن مسیر خود را به پایین می رساندنزدیک تری

 خواهد کرد.

ترین نقطه باشد در این صورت با فرض که شما هر بار که یک خودرو فراخوانی کنید آن خودرو در باال حال به

کال موتور پارکینگ ، پارکینگهر بار فراخوانی در پس  ،نصفه خواهد شددور توجه به اینکه دور کامل نیست و 

ر ساعت موتور ددقیقه  6ع بار روشن شود در مجمو 6دقیقه برق مصرف خواهد کرد. پس در هر ساعت که  1

دقیقه روشن خواهد  60در مجوع   ،ساعت کار کند 10روزی رکینگ هر دستگاه پا . اگربرق مصرف خواهد کرد

 ، مصرف می شود ی که در یک ماه کیلو وات در هر روز برق 11. که با توجه به حجم مصرفی برق موتور بود

 . )در بد ترین حالت(صرف خواهد شدارک مپجای  12کیلو وات ساعت برق برای  330جمعا 

. میزان قیمت نیز متفاوت خواهد ، تجاری یا صنعتی باشدحال بسته به اینکه انشعاب برق شما از مدل مسکونی 

 . محسوب شود )که معموال خدماتی( یبود به فرض که این پارکینگ عمومی باشد و برق آن تجار
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ریال می باشد که در این  6700مبلغیلو وات ساعت ک 400-300در محدود مصرف وات ساعت آن  هر کیلو

و البته پارکینگ عمومی که با این حجم دارد. در ماه هزار تومان برق مصرفی  230از  صورت یک پارکینگ کمتر

ساعت  10ک دستگاه که روزی . فقط یتومان در ماه خواهد داشت 4,900,000ورودی کار کند درآمدی معدل 

 برابر این حجم درآمد مقایسه کنید اصال عدد بزرگی به نظر نمی رسد.  هزینه برق را در، حال این مبلغ کارکند

.  این مبلغی که با آن ها محاسبه ه شما را از چه مدلی برآورد کنندالبته نکته بسیار مهم این است که تعرف

 عنی بیشترین کارکرد با برق تجاری.کردیم در بدترین حاالت و شرایط است ی

هزار تومان در ماه خواهد  70از شترک مسکونی باشید و همین حجم مصرف داشته باشید قیمت کمتر اگر شما م

دد و رقم نا متعارفی نخواهد که این هم بر همه مصرف کنندگان تقسیم خواهد شد . خواهید دید که اصال عبود. 

 . داشت

 

 و نگه داری پارکینگ مکاینزه روتاری  هزینه تعمیر

های مسکونی تقریبا ربردینگ های مکانیزه زیاد عدد قابل توجهی نیست و مخصوصا در کامیزان هزینه پارک

. و اغلب قطعات مصرفی آن و نگه داری دارد نزدیک هزینه تعمیر و نگه داری یک آسانسور در ماه هزینه تعمیر

در  میلیون تومان 1 . که این روند  شایدیک بار در تعویض خواهند شد ماه 6تا  3برحسب میزان استفاده از هر 

 . ال کندهزینه اعمماه  6تا  3تعویض هر دوره 

 نصب به صورت کامل تحت پوشش گارانتیالبته پارکینگ های مکانیزه روتاری پالس پارکینگ در دو سال اول 

 . اهالی نیز به همراه نخواهد داشت داری برایو نگه شرکت می باشد و هیچگونه هزینه تعمیر
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