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Cart Type

Stacker Type

Cart Type

Stacker Type

Elevator Type

Elevator Type
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History

ــت  ــورد خــودرو دیگــری را ثب ــری ف ــی در ســال 1908 هن ــز آلمان ــد از کارل بن بع
اختــراع کــرد کــه بــه دلیــل ابداعــات شــگرف در روش هــای تولیــد و کاهــش 
قیمــت تمــام شــده موجــب افزایــش رواج اســتفاده از خــودرو در طبقــه 
ــد از  ــث ش ــودرو * باع ــواع خ ــتفاده از ان ــد اس ــد . رش ــه گردی ــط جامع متوس
اوایــل قــرن 20 میــادی کمبــود جــای پــارک بــه عنــوان معضلــی در شــهر هــای 
ــه محدودیــت فضــا در  ــا توجــه ب ــد و ب ــا و آمریــکا ظهــور پیــدا کن ــزرگ اروپ ب
ــگ رواج یافــت . ــن پارکین ــرای تأمی ــوژی ب ــن پرتقاضــا، اســتفاده از تکنول اماک
اولیــن پارکینــگ مکانیــزه در ســال 1905 در شــمال آمریــکا ظاهر شــد و بعــد از آن 
اروپائیــان نیــز بــه اســتفاده از اینگونــه پارکینــگ هــا روی آوردنــد . در ســال 1950 
میــادی اجــرای این سیســتم ها بــه اوج رســید و بعد از آن در ســایر کشــور های 
جهــان از جملــه ژاپــن و کــره نیــز پارکنیــگ هــای مکانیــزه بــه کار گرفتــه شــد .

)پیش بینی میشود در سال 2030 تعداد کل خودرو های جهان به 1.48 میلیارد و در سال 1400 تعداد خودرو ها 

در ایران به 30 میلیون دستگاه خواهد رسید(

Rotary Type

Puzzle Type

Double Type

Puzzle Type
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city for better life ?

is efficient ?

َA parking with 400 cars capacity in 1 location ? 

 پارک
دوبله

 پارکینگ
متمرکز

 ساختمان
 بدون

پارکینگ

P a r k i n g
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How to make a better

Witch one

َA parking with 100 cars capacity in 4 location ?  or  

Technology helps us to develope a better city.

 پارکینگ های
غیر متمرکز

 پارک سوار در
 مترو و پایانه

ها

 پارکینگ
 کافی در مراکز
جاذب سفر
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مجموعــه تجهیــزات دانــا پــس از تجربــه طراحــی و راه انــدازی اولیــن پــل عابــر 

پیــاده مکانیــزه کشــور در ســال 1383 و رقــم زدن فصــل نوینــی در تســهیل رفــت 

و آمــد شــهروندان بــا هــدف افزایــش بهــره منــدی از فنــاوری هــای پیشــرفته 

دنیــا و بهبــود ترافیــک شــهری اقــدام بــه بررســی فنــاوری هــای جهانــی موجــود 

 SMARTPARKING در پارکینــگ هــای مکانیــزه نمــود و بــا اخــذ نمایندگــی از

کــره جنوبــی در ســال 1387 اولیــن پارکینــگ مکانیــزه ایــران را نصــب و مدتــی 

پــس از آن نیــز بزرگتریــن پارکینــگ مکانیــزه کشــور بــه ظرفیــت 180 واحــد را در 

تهــران راه انــدازی نمــود .

Introduction



ــا  ــه کشــور ، ســاخت آنه ــزه ب ــی ســاخت پارکینــگ هــای مکانی ــا انتقــال دانــش فن ب
تحــت لیســانس شــرکت DYPC کــره جنوبــی آغــاز و در مــدت کوتاهــی تجهیــزات دانــا 
بــه افتخاراتــی همچــون کار آفریــن برترکشــور ، تنهــا تولیــد کننــده پارکینــگ مکانیــزه در 
خــاور میانــه و صــادر کننــده برتــر کشــور دســت یافــت . ایــن مجموعــه ضمــن اجــرای 
ــت را  ــرداری در سراســر کشــور کیفی ــره ب ــدد در حــال ســاخت و به ــروژه هــای متع پ
ــو  ــه جل ــی ب ــد خــود گام ــی محصــوالت جدی ــا معرف ــرارداده و ب ســرلوحه کار خــود ق
ــو  ــر س ــت . از دیگ ــته اس ــودرو برداش ــارک خ ــرای پ ــا ب ــه از فض ــتفاده بهین ــت اس جه
آســایش خاطــر کارفرمایــان در طــول مــدت بهــره بــرداری از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 
ــرو هــای مجــرب و  ــا پشــتوانه نی ــن شــرکت ب ــه همیــن منظــور ای ــه ب مــی باشــد ک
ــرای ارائــه خدمــات ســرویس و  آمــوزش دیــده خــود و ارتقــا تجهیــزات مــورد نیــاز ب
نگهــداری و پشــتیبانی نظــام منــد و اســتاندارد بــرای سیســتم های ارائــه شــده اقــدام 

بــه راه انــدازی مجموعــه دانــا ســرویس نمــوده اســت . 

محصوالت دانا، کارآمد و مطمئن 





Various types of 
mechanized parking 
systems

انواع سیستم های پارکینگ مکانیزه



Triple System





48

Triple System

ــده  ــی ش ــه طراح ــار  طبق ــا چه ــه ی ــورت س ــتم بص ــن سیس ای
ــه             ــی در چال ــن و مابق ــطح زمی ــودرو روی س ــک خ ــه ی بصورتیک
)Pit( قــرار میگیرنــد امــا همــه طبقــه هــا ازادانــه در دســترس بــوده 

ــند . ــر نمیباش و درگی
در باالتریــن طبقــه ،خــودرو میتوانــد مســتقیم  وارد یــا خــارج گــردد 
و ســایر خــودرو هــا جهــت ورود یــا خــروج همســطح زمیــن قــرار 
خواهنــد گرفــت و دسترســی فنــی جهــت انجــام عملیــات ســرویس 

و نگهــداری  از طریــق یــک نردبــان فراهــم میگــردد.
جهــت خــروج آبهــای ســطحی نیــاز بــه طراحــی سیســتم زهکشــی 
در پاییــن پیــت میباشــد و جهــت افزایــش زیبایــی بصــری ســطح 
طبقــه فوقانــی را میتــوان بــا پوششــی از چمــن مصنوعــی آراســته 

نمــود.
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SPECIFICATION 

PARKING SYSTEM Triple       

TYPE  

PARKING CAPACITY 3 

AVALABLE CAR(mm) 
(L*W*H) 

sedan≤ 1600*2000*5200 

CAR WEIGHT (Kg)  2100 

motor 
Vertical ( kw) 3.7 

Horizontal ( kw)  

speed 
Vertical  ( m/min) 8 ~ 3.6 

Horizontal ( m/min)  

Power  Ac 380v    3 ph   50 Hz 

Generator ( kw/kva) 
(Optional) 15 kva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIFICATION 

PARKING SYSTEM QUAD       

TYPE  

PARKING CAPACITY 4 

AVALABLE CAR(mm) 
(L*W*H) 

sedan≤ 1600*2000*5200 

CAR WEIGHT (Kg)  2100 

motor 
Vertical ( kw) 11 

Horizontal ( kw)  

speed 
Vertical ( m/min) 6  ~  5 

Horizontal ( m/min)  

Power  Ac 380v    3 ph   50 Hz 

Generator ( kw/kva) 
(Optional) 25 kva 





Various types of Facade

انواع نما و پوشش های پیشنهادی
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Various types of Project 

پروژه های انجام شده
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پارکینگ مکانیزه گل آرا با ظرفیت 180 واحد - بزرگترین پارکینگ مکانیزه کشور - تهران
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ساختمان پزشکان دانا - رشت

شهرداری منطقه ۱۶ تهران
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شهرداری منطقه ۱۵ - تهران

پارک آموزش ترافیک - شهرداری منطقه ۱۴ تهران شرکت توسعه فضاهای فرهنگی - ۱۴ تهران
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فلکه دوم نیروی هوایی - تهران خیابان کارون - تهران

کاشانشهرداری منطقه ۵ - اصفهان
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درمانگاه جواداالئمه علیه السام - تهران سنندج میدان راه آهن - تهران

الغدیر - تهران

شهرداری منطقه ۱۱ - تهرانبلوار معلم -مشهدچیذر - تهران

باب همایون -تهرانمعاونت ترافیک شهرداری منطقه ۴ -تهران
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سراج - تهرانپیروزی - تهران

تاالر پذیرایی کوثر - تهرانسرای محله اوین - تهران

پارک آزادی - شیراز
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پارکینگ مکانیزه افسریه - تهران

شهرداری منطقه ۲ - تهران

پارکینگ مکانیزه ناصرخسرو - تهران
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