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تمام اتوماتیک پازلی افقی پارکینگ 

ماهد هاای ( ناگاز نظار فااای ااا اد ااه  بارای پارکی)پارکینگ های تمام اتوماتیک پازلی افقی یکی از ایمن ترین و پرباازه  تارین

یار عاالی و باه هلیاد هماین ایمنای و باازههی مکاانی بسا. پارکینگ های مکانیز  است که تا کنون هر هنیا طراحی و اساتااه  ااه  اسات

.همیاه یکی از بهترین گزینه ها برای رفع کسری پارکینگ برای واحه مسکونی اهاری و تجاری می بااه

سه دلیل اساسی برای انتخاب پارکینگ تمام اتوماتیک پازلی افقی برای رفع کسری پارکینگ 

سازگاری با تمامی شیوه های معماری و اجرای دیوار و ستون در ساختمان  1.

راحزی  دازوار پارکینگ تمام اتوماتیک پازلی افقی در هر مدل ساختمان فلزی  یازا نتنزی نزا هر ویزه ازیوی ا راازی  ماینزد سزتون یازا نزا  

را  رفع کسزر  ی اان اکی از دالالی است که اان مدل پارکینگ مکایییی هوامند را نه اکی از نهتران  یانه ها ن. نرای قانل ا راست

.پارکینگ در ساختمان ها  مسکویی ی ادار  تبدال می کند

ایمنی . باال و مطابقت با استاندارد آتش نشانی برای پارکینگ 2

داگر که در تصوار ییی مشخص است نا تو ه نه مکایییم ی ایوی  انه  زاای ی تبزادل پالزت هزا  خزودری نزر ری  همزهمایطور .    2-1

ا  اان مزدل امکان هیچ  ویه سقو  ی اا نرخورد نین خودری ها در حین حرکت نا اکداگر ی ود یدارد  ی همین مکایییم اامنی ناالای نر

.پارکینگ نه ارمغان آیردی است 
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حراق اتوماتیک در پارکینگ تمام اتوماتیک پازلی افقی امکان ا را  سیستم ا فاء

 را اامکاندلیلهمیننه.اودمیایجامکرارهاتوسطیپالتزارازخودریها حرکتها مکایییمتماماانکهدلیلنه.2-2

نرهاپارکینگنرا (SPRINKLER)آنیاتوماتیکا فاءسیستمیوعازNFPA13استایداردمطانقیشاییآتشکشیلولهسیستم

.استپذارامکانخودریهرناال یسقفری 

بازدهی مکانی باال .   3

ن ریش همایطور که  در تصوار مشخص است ی نا تو ه نه مکایییم ها  ایتقال خودری در اان مدل پارکینگ مشاهدی می کنیزد کزه در ااز

ر پارکینزگ هزا  در صزورتی کزه د. ادی است استفادی تقرابا تمام فضاای که نرا  پارکینگ در یظر  رفته ادی است نرا  پارک خودیر

ن معمولی در ساختمان هاای که ستون ی ود دارد ا ر راهریها   نین خودریها ی رمپ ها  یرید ی خریج را در یظر نگیرام در نهترا

ت درحزالی کزه در مقااسزه یرفیز. درصد فضزا  در یظزر  رفتزه ازدی پارکینزگ  نزه پزارک خزودری هزا اختصزاش دادی مزی ازود60حالت 

درصزد امکزان افزیااش یرفیزت پارکینزگ در 200پارکینگ ها  مکایییی  تمام اتوماتیک پازلی افقی یسبت نه پارکینزگ معمزولی  اهزا تزا 

.اک زمین اکسان نین اان دی مدل ی ود دارد
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شیوه عملکرد و نحوه کارکرد پارکینگ تمام اتوماتیک پازلی افقی 

ام پارکینزگ در عبزارتی کزه نزرا  یز. در انتدا نرا  درک نهتر موضوع الزم است تا اصطالحات یام اان پارکینگ را نیشتر توضزی  دهزم 

ی ازدی اسزت نزون نه اان دلیل نه اان تیپ پارکینزگ هزا یسزبت داد(( پارکینگ تمام اتوماتیک ))ها  مکایییی فوق در یظر  رفته ادی است 

سزتم فرد در ریید پارک خودری تاثیر  ذار ییسزت ی فقزط خزودری را در موزل یرید خزودری تووازل دادی ی تمزامی ایتقزال هزا نزه یاسزطه سی

.کنترل هوامند پارکینگ ی نه صورت اتوماتیک ایجام می  ردد

.  زرددنه اان دلیل نه اان پارکینگ ها ا الق می  ردد که مایند خایه ها  اک پازل  اها  خالیی ااجاد ی مجزدد پزر مزی(( پازلی افقی )) 

ا  پارکینزگ که نون اان خالی ی پر ادن  اها  خالی ی خودری ها در اک سط  افقی اتفاق می فاتد نه همین دلیل نه اان تیپ پارکینگ هز

. پازلی افقی می  واند

ی سیسزتم کنتزرل پاازدار . ازا حمزل کننزدی تشزکل ازدی اسزت( CARRIER)ساختار مکایییم حرکتی اان پارکینگ ها از دی نخش پالت ی کرار 

.اک یقس اساسی در اان پارک ها اافا می کند 

در. را دارد( نزپ ی راسزت)ی موزور حرکتزی عرضزی (  لو اا عقز )از یظر مکاییکی هر کرار امکان ااجاد دی موور حرکتی   ولی 

رمزان که هر کدام نه صزورت مجزیا ی  ریهزی قانلیزت دراافزت ی ا زرا  ف.تمام مول ها  پارکینگ کرار ها نر ری  زمین یص  ادی اید

.هاای را دارید 

. خود را ازابکه دراافت ی ا را می کندIDهر کرار خود نه تنهاای اک ناکس فرمان مجیا دارد که اان ناکس  فرمان ها  مرنو  نا 
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ا  اسزتوکام کزافی از اما نخش داگر مکایییم پارکینگ تمام اتوماتیک پازلی افقی پالت ها هستند که  در تمام سیستم متورک هستند ی نااد دار

. نعد مکاییکی نااند نون یزن اصلی خودری نر ری  اان پالت ها می نااد 

وی خزریج ازک ا زر از نزپ نزه راسزت تصزوار را دیبزال کنیزد یوز. در تصایار زار اک پارکینگ پازلی افقی نزا دازد از نزاال ترسزیم ازدی اسزت

.خودری  در خواست ادی توسط سیستم کنترل را در اان مدل پارکینگ ها مشاهدی خواهید کرد 

را از پارکینزگ خزارج کنزیم (  نزا ریزگ قرمزی مشزخص ازدی)11همایطور که در تصوار ناال مشاهدی می کنیزد ا زر نخزواهیم خزودری ازماری 

.مراحل زار نااد ا را اود

.نااد از مول پارکینگ خارج اود 11خودری . 1

.نه راست حرکت کند12اماری خودریز  . 2

.نه  ناال حرکت کند 12اماری خودری . 3

.کرار نه راست حرکت کند 2نه ایدازی 11اماری خودری  . 4

.کرار نه پااین حرکت کند 4نه ایدازی 11اماری خودری  . 5

.ییم کرار نه راست حرکت کردی ی مواز  صفوه  ردان متوقف می اود11اماری خودری  . 6

تصوار صفوه  ردان پارکینگ تمام اتوماتیک پازلی افقی
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.اک کرار نه پااین حرکت می کند11اماری خودری  . 7

ی در اتزاق ااییلزه .ی آمادی تووال نرا  خریج از پارکینگ می ناازد. در ه  ردش می کند 180توسط صفوه  ردان 11اماری خودری . 8

.قانل تووال است 

ط سیستم ی تمامی اان مراحل توس. در مراحل ناال مشاهدی کرداد که اک خودری نااد نه ریید  را  ی کند تا نتواید از پارکینگ خارج اود 

.ثاییه زمان ییاز دارد 5ی هر حرکت کرار تا .ها  دقیق اک نه اک ا را می  ردد PLCکنترل هوامند ی نا نریامه یواسی 

.در تصوار زار یووی خریج دیرتران خودری یسبت نه یرید  را مشخص کردی اام 
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برخی مشخصات سیستم کنترل 

ت خززوان کززارنززا سیسززتم کنتززرل هواززمند پارکینززگ  تمززام اتوماتیززک پززازلی افقززی از اززک سیسززتم کنتززرل مرکززی  در در  یرید  

تی در اازن عملکزرد هزا ی منزو هزا  متفزای. اختصاصی ی همچنین صفوه لمسی صنعتی نا زنان فارسی  در هر  بقه تشکیل می اود 

سترسزی مطزانق ی سط  نند  در د. صفوه یمااشگر تعبیه ادی است که نا پسورد ها  متفایت دارا  دسترسی ها  متفایتی می نااد

.استایدارد نرا  استفادی کنندی  نهری نردار ی یاحد تعمیرات نا پسورد ها متفایت ااجاد  ردادی است

بکه نزاکس هزا  مزذکور از  رازق ازک ازهمزه عالیی نر سیستم کنترل فوق هزر کرازر نزه صزورت مجزیا ازک نزاکس کنتزرل دارد کزه 

.صنعتی نه ناکس اصلی مرتبط هستند 

اا تکرار اویدی ( REDUNDANT)الزم نه ذکر است نون سیستم کنترل در اان مکایییم یقشی حیاتی دارد تمام سیستم کنترل دارا  

دی اعنی از نخش ها  اصلی کنترل ی سنسور ها  که خطا  آیها می توایزد عملکزرد مکزایییم را مختزل کنزد همزه نزه صزورت. است 

نزه صزورت اتوماتیزک Bاز کار افتاد اا نه هر دلیلی دارا  خطا اد سیستم Aزیج نا عملکرد اکسان استفادی ادی است تا ا ر سیستم 

.یارد مدار اود ی کنترل سیستم را نه عهدی   یرد

یزی در آن ضمن اانکه تمام سیگنال ها  خطا هم در صفوه کنتزرل اصزلی دسزتگای یمزااش دادی مزی ازود ی ازک پریتکزل عیز  ازانی ی

مااین )ی ی هم نه مرکی آمار ارکت سازید.تعبیه ادی است که مراحلی که نااد نرا  نر رف ادن خطا  ی اود را توضی  می دهد 

.  رف یماایدارسال می اود تا پشتیبایی فنی از  راق اانتریت عی  ها  یرم افیار  را نر  ( ساز  مبتکران نا نرید پارک سی

استاندارد های پارکینگ تمام اتوماتیک پازلی افقی 

( خزودری)ی نا یزام پارکینزگ هزا  مکزایییی 20533ارکت مااین ساز  مبتکران تمامی آاتم ها  استایدارد ملی ااران نا اماری •

مهزور  الیامات ی توصیه ها را نه عنوان حداقل ارااط کارکرد اامن سیستم ها  فزوق رعاازت مزی یماایزد ی مطزانق نزا قزوایین  

.اسالمی اخذ  واهی استایدارد پارکینگ فوق را از سازمان ملی استایدارد ااران را نرحس  هر پریژی متعهد می  ردد

یزک عالیی نر مزوارد فزوق ارا زه پیشزنهاد فنزی ی  زامع در خصزوش تجهیزیات مناسز  نزرا  پارکینزگ هزا  مکزایییی تمزام اتومات•

را در قالز  ازک پیشزنهاد  دا ایزه  NFPA 88A STANDARD FOR PARKING STRUCTUREاستایدارد نا مطانق ( رناتیک)

. هت ا را نه مشتراان خود ار ه می دهد 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk000IcxJNZVvGa5nwzpJ7DrxUohF1Q:1584191097806&q=REDUNDANT&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjej5Ddg5roAhUlZN8KHeM5BxcQkeECKAB6BAgRECg
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گزارش وضعیت پارکینگ های تمام اتوماتیک پازلی افقی در خارج از کشور 

که اان ارکت از . در هلند می نااد 5BY2اکی از فعال تران ارکت ها  سازیدی پارکینگ ها  تمام اتوماتیک پازلی در دییا ارکت 

ستم پریژی فعال در اریپا   استرالیا یآمراکا  امالی ی ندین هیچ  ویه حادثه کاراای سی59تا کنون توایسته نا نیش از 1992سال 

. ها  فوق را اثبات یمااد 

5BY2آلمان که در زمینه لو ستیک مکایییی فرید اهی از ارکت ها  فعزال دییزا اسزت مالکیزت ازرکت LODIGEارکت 2016سال در 

.اود ساز  ینگ عرصه پارکخرادار  کرد تا نتواید نا پشتوایه ی مکایییم نسیار کارنرد  پارکینگ ها   تمام اتوماتیک پازلی یارد را 

خراد     سانقه نسیار  والیی کارکرد ندین حادثه   تعداد پریژی ها  ا را  ناال در یسعت سه قاری ی یرید ارکت ها  نا اعتبار ناال ی

یBREEAM(British Research Establishment Environmental Assessment Method)مالکیت ارکت سازیدی اان مدل  نه عالیی کس   واهی 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) هماه و هماه گاوا  کااربرهی و ایمان باوهن سیساتم و مکاانیزم پارکیناگ هاای تماام

. اتوماتیک پازلی افقی می بااه 


