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شرکت الکترو حفاظ گستر
دربهای اتوماتیک شیشه ای

عملکرد اتوماتیک دربهای اتوماتیک شیشه ای در بسیاری از اماکن باعث تکریم ارباب رجوع گردیده و حس خوش آیندی در آنها به وجود می
آورد .در این نوع دربها به علت استفاده از شیشه و فریم های آلومینیومی ویا استیل زیبا به طراحان و دکوراتورها این امکان را میدهد تا بتوانند
از این درب ها در ساختمان های مسکونی و اداری ،فروشگاه ها،اماکن عمومی و غیره استفاده نمایند .استفاده از این نوع درب ها به طور چشم
گیری از حدر رفتن انرژی سرمایشی و گرمایشی از ورودی ها جلو گیری می کند و به علت استفاده از درزگیرهای مویی و یا الستیکی بین فریم
ها مانع نفوذ گردو خاك ،حشرا ت و صدا به داخل اماکن می گردد .همچنین عدم وجود دستگیره در این دربها تاثیر چشمگیری در جلوگیری از
انتشار ویروسها  ،میکروبها و بیماریهای واگیردار دارند.
مزایای درب های اتوماتیک شیشه ای :


جلوگیری از اتالاف انرژی به دلیل باز و بسته شدن اتوماتیک درب



موتور  ۲۴ولت با قابلیت نصب باطری پشتیبان



تردد نامحدود



قابلیت اتصال به سیستم  BMSساختمان



قابل ارایه در رنگ ها وطرح های مختلف بر روی فریم لنگه درب و شیشه

مدل های درب اتوماتیک شیشه ای :


درب اتوماتیک کشویی ( ) Sliding Automatic Doors



درب اتوماتیک تلسکوپی ( ) Telescopic Automatic Doors



درب اتوماتیک منحنی یا قوسی ( ) Curved Automatic Doors



درب اتوماتیک تاشو یا اتوبوسی ( ) Folding Automatic Doors



درب اتوماتیک دوار ( ) Revolving Automatic Doors

درب اتوماتیک کشویی ( : ) Sliding Automatic Doors

درب های اتوماتیک کشویی یکی از ساده ترین و پر مصرفترین نوع درب های اتوماتیک نفر رو می باشند که به علت حرکت خطی و حداقل
نیاز به فضا موجب استفاده بهینه از فضای موجود می گردند.معموال در اکثر ورودی ها این درب ها به صورت دولنگه ثابت و دو لنگه متحرك
قابل اجرا می باشند  .دربهای کشویی در اکثر مواقع از شیشه های  10میلیمتری سکوریت استفاده می کند ولی در صورت نیاز امکان به
کارگیری از شیشه های دوجداره تا  ۲0میلیمتر نیز امکانپذیر می باشد.همچنین کاربران می توانند بسته به نیاز خود درب را در وضعیت های
اتوماتیک  ،ورود ممنوع و یا خروج ممنوع و  ..........تنظیم کنند.
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در درب های اتوماتیک کشویی امکان کنترل ورود و خروج با نصب سیستم های ریموت کنترل و برنامه زمانبندی قابل پیاده سازی است .
وجود سیستم سنسورهای ایمنی خطی بین درب ها و کنترلرهای هوشمند  ،امنیت عابرین را در برابر برخورد احتمالی با دربها تامین می کنند.

درب اتوماتیک تلسکوپی ( : ) Telescopic Automatic Doors

درب اتوماتیک تلسکوپی بیشتر در مکان هایی که ورود وخروج بیشتری دارد مانند مراکز تجاری و بعضی از اماکن عمومی پیشنهاد می گردد
.مکانیزم این درب ها مانند دربهای کشویی به صورت خطی می باشد با این تفاوت که در این دربها چهار لنگه متحرك به صورت تلسکوپی عمل
باز شدن را انجام می دهند و این باعث افزایش  30درصدی بازشو نسبت به مدلهای کشوی دو لنگه می گردد .در این دربها استفاده از شیشه
های  10میلیمتر و  ۲0میلیمتر امکانپذیر می باشد .همچنین کاربران می توانند بسته به نیاز خود درب را در وضعیت های اتوماتیک  ،ورود ممنوع
و یا خروج ممنوع و  ............تنظیم کنند .در درب های اتوماتیک تلسکوپی امکان کنترل ورود و خروج با نصب سیستم های ریموت کنترل و
برنامه زمانبندی قابل پیاده سازی است  .وجود سیستم سنسورهای ایمنی خطی بین درب ها و کنترلرهای هوشمند  ،امنیت عابرین را در برابر
برخورد احتمالی با دربها تامین می کنند .دارد  .یکی از مزایای استفاده از درب اتوماتیک شیشه ای مدل تلسکوپی امکان نصب آسان و
بدون نیاز به هرگونه تخریب می باشد.
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درب اتوماتیک منحنی ( : ) Curved Automatic Doors

درب های اتوماتیک منحنی با طراحی زیبا و منحصر به فرد یکی از زیباترین نوع دربهای اتوماتیک شیشه ای میباشد که با توجه به طراحی
و معماری فضا به شکل نیم دایره  ،دایره کامل و یا قوسی از یک دایره و کامال سفارشی ساخته و اجرا میگردد .استفاده از این دربها در مکانهایی
که در معماری آنها از ترکیبات منحنی استفاده شده است زیبایی و هارمونی دو چندانی را ایجاد میکند .همچنین با نصب این دربها به صورت
دایره کامل باعث ایجاد یک فضای استوانه ای میگردد که این فضا تبادل هوای داخل و بیرون را به حداقل رسانده و تاثیر قابل توجهی در جلوگیری
از اتالف انرژی و نفوذ گرد و خاك و دیگر عوامل طبیعی به داخل ساختمان و همچنین عدم تداخل نفرات در هنگام ورود و خروج ( دارای سیستم
ضد برخورد هوشمند ) می گردد  .دربهای منحنی تا وزن هر لنگه  1۲0کیلوگرم و عرض بازشو مفید  ۲متر قابل اجرا می باشد .
درب های اتوماتیک منحنی برای موارد زیر مناسب می باشد :
مکان های اداری  ،هتل ها  ،بانکها  ،مجتمع های تجاری و مسکونی  ،مراکز تفریحی و ورزشی(استخر)  ،فروشگاهای زنجیره ای  ،بیمارستانها ،
مراکز عمومی

درب اتوماتیک تاشو ( : ) Folding Automatic Doors

درب های اتوماتیک تاشو از لحاظ ظاهرو ساختار تشابهی هم با درب اتوماتیک لوالیی دارند و البته کامال مشابه نیستند و از جهاتی نیز تفاوت
کوچکی بین انها موجود می باشد.سرعت باز و بسته شدن در درب های اتوماتیک تاشو تقریبا باال می باشد و این ویژگی سبب شده تا در محیط
های شلوغ و پر رفت و امد از انها استفاده شود این نوع از درب اتوماتیک تاشو توان کمتری نسبت به درب اتوماتیک لوالیی معمولی دارند .
نکته قابل توجه در رابطه با درب اتوماتیک تاشو این است که از دو سمت قابلیت باز شدن دارد .
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درب اتوماتیک دوار ( : ) Revolving Automatic Doors
درب اتوماتیک دوار یا گردان به صورت دو باله ،سه باله و چهار باله نصب می شود  ،باله های درب گردان همزمان با حرکت عابر به چرخش
در می آید و با ایجاد دیوار نامرئی در مقابل گردش هوای داخل و خارج از ساختمان را از هم مجزا می سازد و باعث جلوگیری از اتالف انرژی
می شود .قدرت این درب ها بسیار زیاد است ولی با توجه به قدرت زیاد موتور هیچ گونه خطری عابرین را تهدید نمی کند بدلیل سنسورهای
که در داخل دستگاه نصب شده به محض توقف عابر یا وجود مانع سیستم از حرکت باز می ایستد.درب های گردان از گران ترین و شیک
ترین درب های اتوماتیک است و در اماکنی که با کمبود فضا مواجه نیستند این نوع درب کاربرد دارد.

مزایای درب های اتوماتیک گردان :


کنترل درب به صورت دستی و اتومات



باطری بکاپ در زمان قطع برق



قفل الکترونیکی



بی صدا و روان



کنترل توسط ریموت کنترل  ،کلید دستی و کلید دیجیتالی



دارای سیستم عایق صوتی و حرارتی جهت جلوگیری از اتالف انرژی
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چشم های درب های اتوماتیک شیشه ای به دو شکل هستند :


دو چشم الکترونیکی مادون قرمز در باالی درب اتوماتیک



یک جفت چشمی مادون قرمز در داخل فریم درب اتوماتیک

لیست اقالم و قطعات اصلی درب های اتوماتیک :


موتور



مدار فرمان (کنترل باکس)



چشمی و سنسور های ایمنی بین درب ها



تسمه تایم و هرزگرد



فولی سرموتور و گریبکس



اینکودر موتور های دانکر



قلتک و هنگر



کاور گیر و نگه دارنده



منبع تغذیه



کلید هوشمند چند حالته



قفل و باطری بکاب

موتور یا اپراتورهای درب شیشه ای:

•

موتوردرب شیشه ای اسمارت
تجهیزات شامل درب اتوماتیک چین  ،ریل  ،کاور فابریک  ،چشمی و سنسور

•

موتور درب شیشه ای کشویی  PADچین
تجهیزات کامل شامل قفل  ،کلید  5حالته  ،چشم  BAEبلژیک و  ۲ریموت

•

موتوردرب شیشه ای کشویی  DIDEXچین
تجهیزات کامل شامل ریل  ,کاور فابریک  ،چشمی و سنسور و کلید  5حالته دانکر آلمان
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•

موتور درب شیشه ای موشن  Motionچین
تجهیزات کامل شامل قفل موتور و باطری

•

موتوردرب شیشه ای بیم چین با موتور دانکر آلمان



موتور درب شیشه ای اریکا ( ) Erika
مدل ای اس  100و  ۲00وات به همراه  ۲۴ماه گارانتی تعویض موتور دانکر آلمان



موتور درب شیشه ای بوکامو کشویی ( ) Bocamo
مدل  ، 100SLموتور دانکر آلمان  ،بدون قفل و باطری  ،مقطع قابل تعویض و سنسور پرده ای اپتکس



موتور درب شیشه ای بوکامو ( ) Bocamo
مدل  ، 150SLموتور دانکرآلمان  ،آپشن کامل قفل و باطری  ،مقطع قابل تعویض و سنسور پرده ای اپتکس



موتور درب شیشه ای کشویی دو طرفه )  ) Sesamoایتالیا مدل (  ) Pratika Millenumبا موتور دانکر آلمان

 ،درب های تک لنگه  300kgو دو لنگه  320kgو بدون محدودیت تردد و سرعت 0.8m/s
تجهیزات شامل مرکز کنترل میکروپروسسوری  ،شاسی و کاور فابریک  ،مقطع ریل قابل تعویض پلیمری  ،یک جفت رادار پرده ای ،
یک عدد کلید سلکتوری 9حالته  ،چرخهای فوالدی و ادوات مکانیکی  ،نصب قفل برقی بعالوه کیث باطری


موتور درب شیشه ای کشویی دو طرفه )  ) Sesamoایتالیا مدل (  ) Pratika Millenumبا موتور دانکر آلمان

 ،درب های تک لنگه  160kgو دو لنگه  240kgو بدون محدودیت تردد و سرعت 4.1m/s
تجهیزات شامل مرکز کنترل میکروپروسسوری  ،شاسی و کاور فابریک  ،مقطع ریل قابل تعویض پلیمری  ،یک جفت رادار پرده ای ،
یک عدد کلید سلکتوری 9حالته  ،چرخهای فوالدی و ادوات مکانیکی  ،نصب قفل برقی بعالوه کیث باطری


موتور درب شیشه ای کشویی دو طرفه )  ) Sesamoایتالیا مدل (  ) Pratika Millenumبا موتور دانکر آلمان

 ،درب های تک لنگه  140kgو دو لنگه  200kgو بدون محدودیت تردد و سرعت 4.1m/s
تجهیزات شامل مرکز کنترل میکروپروسسوری  ،شاسی و کاور فابریک  ،مقطع ریل قابل تعویض آلومینیمی  ،یک جفت رادار پرده
ای  ،یک عدد کلید سلکتوری 9حالته  ،چرخهای فوالدی و ادوات مکانیکی  ،نصب قفل برقی بعالوه کیث باطری


موتور درب شیشه ای کشویی دو طرفه )  ) Sesamoایتالیا مدل (  ) Dual Core lh100با موتور دانکر آلمان ،

درب های تک لنگه  140kgو دو لنگه  160kgو بدون محدودیت تردد و سرعت 4.1m/s
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تجهیزات شامل مرکز کنترل میکروپروسسوری  ،شاسی و کاور فابریک  ،مقطع ریل قابل تعویض الومینیومی  ،یک جفت رادار پرده
ای ،یک عدد کلید


موتور درب شیشه ای  SKHکره مدل20
تجهیزات شامل قفل گیربکسی موتور ۲ ،ریموت  6حالته  ،باطری بکاب به همراه قفل الکتریکی مقطع قابل تعویض ،
سنسور پرده ای اپتکس



موتور درب ریلی شیشه ای  SKHکره مدل تلسکوپی
تجهیزات شامل قفل موتور دانکر  100وات آلمان  ،کلید  6حالته  ،باطری بکاب  ،سنسور پرده ای اپتک  ،نمایش دهنده خطا
قابلیت تحمل وزن لنگه درب  ،تردد نامحدود



موتور درب شیشه ای  DKMآلمان
تجهیزات شامل موتور  65وات دانکر  ،چشم پرده ای  ،ریل و کاور  ،تردد نامحدود



موتور درب شیشه ای کابا مدل SLA
تجهیزات شامل ساخت سوئیس ،قفل و باتری  ،ریل و کاور  ،چشم رادار



موتور درب شیشه ای رونکس  RONEXآلمان
تجهیزات کامل  ،قفل موتور با باطری بکاب



موتور درب شیشه ای البل  Labelایتالیا مدل مارول75
تجهیزات شامل بدون قفل و باتری با کلید  5حالته اصلی



موتور درب شیشه ای البل  Labelایتالیا مدل ایولوس90
تجهیزات شامل بدون قفل و باتری با کلید  5حالته اصلی



موتور درب شیشه ای البل  Labelایتالیا مدل ایولوس150
تجهیزات شامل بدون قفل و باتری با کلید  5حالته



موتور درب شیشه ای  GUآلمان مدل Compact Maste
تجهیزات کامل  ،قفل و باطری  ،تردد نامحدود  ،موتور  100وات  ،شاسی فابریک
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موتور درب شیشه ای  GUآلمان مدل  Econo Masterاسالیدینگ
تجهیزات کامل  ،قفل و باطری  ،تردد نامحدود



موتور درب شیشه ای  GUآلمان مدل  Heavy Masterدوبل
تجهیزات کامل موتور  ،قفل و باطری  ،تردد نامحدود جهت درب های سنگین



موتور درب شیشه ای  Cameایتالیا مدلRodeo
تجهیزات کامل  ،قفل و باطری  ،تردد نامحدود



موتور درب شیشه ای سوئینگ کامه مدل  Cameبازویی
تجهیزات شامل توان بازو  150کیلوگرم جهت درب تک لنگه



موتور درب شیشه ای  Cameایتالیا مدل Corsa
تجهیزات کامل  ،قفل و باطری  ،تردد نامحدود



موتور درب شیشه ای  Cameایتالیا مدل Sipario
تجهیزات کامل  ،قفل و باطری  ،تردد نامحدود



موتور درب شیشه ای  FACCایتالیا مدلA100
تجهیزات کامل  ،قفل و باطری بکاب



موتور درب شیشه ای  FACCایتالیا مدلA140
تجهیزات کامل  ،قفل و باطری بکاب



موتور درب شیشه ای  Recordسوئیس21
تجهیزات کامل  ،قفل و باطری بکاب



موتور درب شیشه ای  Recordسوئیس20
تجهیزات کامل  ،قفل و باطری بکاب
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موتور درب شیشه ای  Recordسوئیس200-20
تجهیزات کامل  ،قفل و باطری بکاب



موتور درب شیشه ای  Recordاتوماتیک17
تجهیزات شامل کلید آنالوگ  ،باطری بکاب و قفل موتور



موتور درب شیشه ای  Recordاتوماتیک16
تجهیزات شامل کلید دیجیتال  ،باطری بکاب و قفل موتور



موتور درب شیشه ای  Recordچین200-20
تجهیزات کامل  ،قفل و باطری  ،موتور داتکر آلمان



موتور درب شیشه ای تائو  Tauتک لنگه کشویی مدل Door 100KG
مناسب برای  1لنگه  5۲سانتی متر مجهز به مدار فرمان تمام پروسسوری با انکدر لیزری
تجهیزات کلید  6حالته دیجیتال  ،مرکز کنترل  ,قفل برقی  ,چشم رادار  1عدد  ,چشم الکترونیکی الی دربی ،برد شارژر به همراه
باطری



موتوردرب شیشه ای تائو  Tauتک لنگه کشویی مدل Doorx 150KG
مناسب برای  1لنگه  ۲3۲سانتی متر مجهز به مدار فرمان تمام پرسسوری با انکدر لیزری
تجهیزات کلید  6حالته دیجیتال  ،مرکز کنترل  ,قفل برقی  ,چشم رادار  1عدد  ,چشم الکترونیکی الی دربی ،برد شارژر به
همراه باطری



موتور درب شیشه ای رولینگ چرخان  4بال ایرانی
تجهیزات شامل موتور داگو ایتالیا  ،مرکز فرمان زیمنس آلمان  ،تردد نامحدود



موتور درب شیشه ای ریولوینگ چرخان  3بال با شیشه خم و فریم مارک بندام هلند
تجهیزات کامل  ،قفل موتور و باطری بکاب



موتور درب شیشه ای ریولوینگ چرخان  4بال با شیشه خم و فریم مارک بندام هلند
تجهیزات کامل  ،قفل موتور و باطری بکاب
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شرکت الکترو حفاظ گستر
اپراتورهای درب شیشه ای اتوماتیک :

اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای کابا  ،البل  ،رونکس  ،اسکای  ،سسامو  ،ارکا  ،تورمکس  ،وید مولر  ،داکسر  ،بیم  ،موشن  ،فک  ،کوماکسو
 ،رکورد  ،تورمکس  ،بارزانته  ،اسپیس  ،هوبر  ،بتا  ،درنا  ،دانیکا  ،دی کی ام  ،بی اف تی  ،گریزلی  ،اریکسون  ،هایلوکس  ،پد  ،موشن  ،پالس
 ،اس کای اچ  ،نابکو  ،دورتکس  ،بیم  ،بوکامو  ،دورتک  ،پاورلیفت  ،دیتکس  ،درما  ،پروشات  ،سوئینگ درب کامه  ،گز  ،بیسام  ،رولینگ
چرخان سیستم رولوینگ  3بال و  ۴بال ،داگو  ،بندام  ،جی یو  ،گزه  ،تائو  ،رویال  ،کازما  ،هیوندا
برای خرید و استعالم قیمت درب های شیشه ای (تلسکوپی  ،منحنی  ،دورانی  ).....می توانید از قسمت تماس با ما ارتباط برقرار کنید.
کلمات کلیدی مرتبط :
درب اتوماتیک شیشه ای  ،درب شیشه ای  ،درب شیشه ای تاشو  ،درب شیشه ای دورانی  ،درب شیشه ای کشویی  ،درب شیشه ای تلسکوپی
 ،درب شیشه ای منحنی  ،درب شیشه ای گردان  ،درب لوالیی شیشه ای  ،درب اتوماتیک شیشه ای فروشگاه  ،درب شیشه ای اسالیدی  ،درب
شیشه ای  ،درب شیشه ای ریلی  ،درب شیشه ای فروشگاه
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