
 

 

 

 

 

 شرکت الکترو حفاظ گستر 

 فروش و نصب و راه اندازی و خدمات
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 یا شهیش کیاتومات یدربها

 یدر آنها به وجود م یندیو حس خوش آ دهیارباب رجوع گرد میاز اماکن باعث تکر یاریدر بس یا شهیش کیاتومات یدربها کیعملکرد اتومات

توانند تا ب دهدیم راامکان  نیبه طراحان و دکوراتورها ا بایز لیاست ایو یومینیآلوم یها میو فر شهینوع دربها به علت استفاده از ش نیدر ا آورد.

نوع درب ها به طور چشم  نی. استفاده از اندیاستفاده نما رهیو غ ی،فروشگاه ها،اماکن عموم یو ادار یمسکون یدرب ها در ساختمان ها نیاز ا

 میفر نیب یکیالست ایو  ییمو یرهایاز درزگ استفادهکند و به علت  یم یریها جلو گ یاز ورود یشیو گرما یشیسرما یاز حدر رفتن انرژ یریگ

ز ا یریدر جلوگ یریچشمگ ریدربها تاث نیدر ا رهیعدم وجود دستگ نیهمچن گردد. یها مانع نفوذ گردو خاك، حشرا ت و صدا به داخل اماکن م

  دارند. رداریواگ یهایماریو ب کروبهای، م روسهایانتشار و

  : مزایای درب های اتوماتیک شیشه ای

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

 پشتیبان باطری نصب قابلیت با ولت ۲۴ موتور 

 نامحدود تردد 

 سیستم به اتصال قابلیت BMS ساختمان 

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

  : مدل  های درب  اتوماتیک شیشه ای

 

 ییکشو کیدرب اتومات (Sliding Automatic Doors  ) 

 تلسکوپ کیدرب اتومات( یTelescopic Automatic Doors  ) 

 قوس ای یمنحن کیدرب اتومات( یCurved Automatic Doors  ) 

  یاتوبوس ایتاشو  کیدرب اتومات  (Folding Automatic Doors   ) 

  دوار کیاتوماتدرب  (Revolving Automatic Doors  ) 

 

 ( :  Sliding Automatic Doors) ییکشو کیدرب اتومات

 

حداقل  و یباشند که به علت حرکت خط ینفر رو م کیاتومات ینوع درب ها نیو پر مصرفتر نیاز ساده تر یکی درب های اتوماتیک کشویی

 كدرب ها به صورت دولنگه ثابت و دو لنگه متحر نیها ا یرودمعموال در اکثر وگردند. یموجود م یاز فضا نهیبه فضا موجب استفاده به ازین

امکان به  ازیدر صورت ن یول کند یاستفاده م تیسکور یمتریلیم 10 یها شهیمواقع از ش اکثردر  دربهای کشویی .باشند  یقابل اجرا م

 یاه تیخود درب را در وضع ازیبه ن بستهتوانند  یکاربران م نی.همچندباش یم ریامکانپذ زین متریلیم ۲0دوجداره تا  یها شهیاز ش یریکارگ

  کنند. میتنظ ..........و  خروج ممنوع ایورود ممنوع و ،  کیاتومات
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. قابل پیاده سازی است  یزمانبند برنامه کنترل و موتیر یها ستمینصب س باد و خروج وکنترل ورامکان  درب های اتوماتیک کشوییدر 

 کنند. یم نیتام با دربها یرا در برابر برخورد احتمال نیعابر تیامن ، وشمند ه یدرب ها و کنترلرها نیب یخط یمنیا یسنسورها ستمیوجود س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :    Telescopic Automatic Doors) تلسکوپی کیدرب اتومات

 

 گردد یم شنهادیپ یاز اماکن عموم یو بعض یمانند مراکز تجاردارد  یشتریب ورود وخروج که  مکان هاییدر  شتریب درب اتوماتیک تلسکوپی

عمل  یمتحرك به صورت تلسکوپ لنگهدربها چهار  نیتفاوت که در ا نیباشد با ا یم یبه صورت خط ییکشو یدرب ها مانند دربها نیا زمی.مکان

 شهیاستفاده از ش دربها نیدر ا گردد. یدو لنگه م یکشو یبازشو نسبت به مدلها یدرصد 30 شیباعث افزا نیدهند و ا یباز شدن را انجام م

د ممنوع ورو،  کیاتومات یها تیخود درب را در وضع ازیبه ن بستهتوانند  یکاربران م نیهمچنباشد.  یم ریامکانپذ متریلیم ۲0و  متریلیم 10 یها

 رل وکنت موتیر یها ستمینصب س باد و خروج وکنترل ورامکان  درب های اتوماتیک تلسکوپیدر  کنند. میتنظ ............و  خروج ممنوع ایو 

برابر  را در نیعابر تیامن ، هوشمند  یدرب ها و کنترلرها نیب یخط یمنیا یسنسورها ستمی. وجود سقابل پیاده سازی است  یبرنامه زمانبند

امکان نصب آسان و  مدل تلسکوپی درب اتوماتیک شیشه اییکی از مزایای استفاده از  . دارد کنند. یم نیبا دربها تام یبرخورد احتمال

 . بدون نیاز به هرگونه تخریب می باشد
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 ( :    Curved Automatic Doors) منحنی کیدرب اتومات

 

 یه طراحکه با توجه ب باشدیم یا شهیش کیاتومات یدربهانوع  نیباتریاز ز یکیو منحصر به فرد  بایز یبا طراح یمنحن کیاتومات یها درب

 ییادربها در مکانه نی. استفاده از اگرددیساخته و اجرا م یو کامال سفارش رهیدا کیاز  یقوس ایکامل و  رهی، دا رهیدا میفضا به شکل ن یو معمار

 دربها به صورت نیبا نصب ا نی. همچنکندیم دجایرا ا یدو چندان یو هارمون ییبایاستفاده شده است ز یمنحن باتیآنها از ترک یکه در معمار

 یریر جلوگد یقابل توجه تاثیررا به حداقل رسانده و  رونیداخل و ب یفضا تبادل هوا نیکه ا گرددیم یاستوانه ا یفضا کی جادیکامل باعث ا رهیدا

) دارای سیستم خل نفرات در هنگام ورود و خروج عدم تدا نیبه داخل ساختمان و همچن یعیعوامل طب گریو خاك و د و نفوذ گرد یاز اتالف انرژ

 قابل اجرا می باشد . متر ۲کیلوگرم و عرض بازشو مفید  1۲0تا وزن هر لنگه . دربهای منحنی  گردد یمضد برخورد هوشمند ( 

 برای موارد زیر مناسب می باشد :ی منحن کیاتومات یها درب

 ،بیمارستانها  ،  فروشگاهای زنجیره ای،  مراکز تفریحی و ورزشی)استخر(،  مجتمع های تجاری و مسکونی ، بانکها،  هتل ها ،مکان های اداری 

 مراکز عمومی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( :  Folding Automatic Doorsتاشو ) کیدرب اتومات

 

تفاوت  زین یو از جهات ستندیدارند و البته کامال مشابه ن ییلوال کیهم با درب اتومات یاز لحاظ ظاهرو ساختار تشابه  تاشو کیاتومات یدرب ها

 طیر محسبب شده تا د یژگیو نیباشد و ا یباال م بایتاشو تقر کیاتومات یسرعت باز و بسته شدن در درب ها.باشد یانها موجود م نیب یکوچک

دارند .  یمعمول ییلوال کینسبت به درب اتومات یتوان کمتر  اشوت کیاتومات بدرنوع از  نیشلوغ و پر رفت و امد از انها استفاده شود ا یها

 باز شدن دارد . تیقابلدو سمت از  است که نیتاشو ا کیاتومات بدرقابل توجه در رابطه با نکته 
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 ( :  Revolving Automatic Doors)  دوار کیدرب اتومات

چهار باله نصب می شود ، باله های درب گردان همزمان با حرکت عابر به چرخش  به صورت دو باله، سه باله و درب اتوماتیک دوار یا گردان

ژی 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 انر

بدلیل سنسورهای  ت زیاد موتور هیچ گونه خطری عابرین را تهدید نمی کندقدرت این درب ها بسیار زیاد است ولی با توجه به قدر .می شود

از گران ترین و شیک  درب های گردان.به محض توقف عابر یا وجود مانع سیستم از حرکت باز می ایستد که در داخل دستگاه نصب شده

 .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 

  کلید دستی و کلید دیجیتالی ریموت کنترلکنترل توسط ، 

 دارای سیستم عایق صوتی و حرارتی جهت جلوگیری از اتالف انرژی 
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 : به دو شکل هستند شیشه ای  کیاتومات یدرب ها یها چشم

 

 کیدرب اتومات یمادون قرمز در باال یکیدو چشم الکترون 

 کیدرب اتومات میمادون قرمز در داخل فر یجفت چشم کی  

 

 : کیاتومات یدرب ها یاقالم و قطعات اصل ستیل

 

 موتور 

 )مدار فرمان )کنترل باکس 

 درب ها نیب یمنیا یو سنسور ها یچشم 

 و هرزگرد میتسمه تا 

 بکسیسرموتور و گر یفول 

 دانکر یموتور ها نکودریا 

 قلتک و هنگر 

 و نگه دارنده ریکاور گ 

 غذیهمنبع ت 

 هوشمند چند حالته دیکل 

 بکاب یقفل و باطر 

 

 : ای شیشه درب اپراتورهای یا موتور 

 

 اسمارت ای شیشه موتوردرب •

 سنسور و چشمی ،  فابریک کاور ، ریل ، چین اتوماتیک درب شامل تجهیزات

 چین  PAD  کشویی ای شیشه درب موتور •

 ریموت ۲ و بلژیک BAE چشم ، حالته 5 کلید ، قفل  شامل کامل تجهیزات

  چین  DIDEX کشویی ای شیشه موتوردرب •

 آلمان دانکر حالته 5 کلید و سنسور و چشمی ،  فابریک کاور , ریل  شامل کامل تجهیزات
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 چین Motion موشن ای شیشه درب موتور •

 باطری و موتور قفل شامل کامل تجهیزات

 با موتور دانکر آلمان  چین بیم ای شیشه موتوردرب •

 کایار یا شهیش درب موتور ( Erika ) 

 آلمان دانکرموتور  تعویض گارانتی ماه ۲۴ همراه به وات  ۲00و  100  اس ای مدل

 کشویی بوکامو ای شیشه درب موتور  ( Bocamo) 

 اپتکس ای پرده سنسور و تعویض قابل مقطع،   باطری و قفل بدونآلمان ،   دانکر موتور ، SL100 مدل

 بوکامو ای شیشه درب موتور  ( Bocamo) 

 اپتکس ای پرده سنسور و تعویض قابل مقطع ، باطری و قفل کامل آپشن آلمان ،دانکر موتور،  SL150 مدل

 طرفه دو کشویی ای شیشه درب موتور  )  Sesamo )مدل ایتالیا   ( Pratika Millenum )  دانکر آلمان  موتوربا

  m/s0.8   سرعت و تردد محدودیت بدون و320kg  لنگه دو و300kg  لنگه تک های درب  ، 

،  ای پرده رادار جفت ، یک پلیمری تعویض قابل ریل مقطع،  فابریک کاور و شاسی،  میکروپروسسوری کنترل مرکز شامل تجهیزات

 باطری کیثبعالوه  برقی قفل نصب ،  مکانیکی ادوات و فوالدی چرخهای،  حالته 9سلکتوری کلید عددیک 

 طرفه دو کشویی ای شیشه درب موتور  )  Sesamo )مدل ایتالیا   ( Pratika Millenum )  دانکر آلمان  موتوربا

  m/s4.1   سرعت و تردد محدودیت بدون و240kg  لنگه دو و160kg  لنگه تک های درب  ، 

 

،  ای پرده رادار جفت ، یک پلیمری تعویض قابل ریل مقطع،  فابریک کاور و شاسی،  میکروپروسسوری کنترل مرکز شامل تجهیزات

 باطری کیثبعالوه  برقی قفل نصب ،  مکانیکی ادوات و فوالدی چرخهای،  حالته 9سلکتوری کلید عددیک 

 

 طرفه دو کشویی ای شیشه درب موتور  )  Sesamo )مدل ایتالیا   ( Pratika Millenum )  دانکر آلمان  موتوربا

  m/s4.1   سرعت و تردد محدودیت بدون و200kg  لنگه دو و140kg  لنگه تک های درب  ، 

 

 پرده رادار جفت ، یک آلومینیمی تعویض قابل ریل مقطع،  فابریک کاور و شاسی،  میکروپروسسوری کنترل مرکز شامل تجهیزات

 باطری کیثبعالوه  برقی قفل نصب ،  مکانیکی ادوات و فوالدی چرخهای،  حالته 9سلکتوری کلید عدد، یک  ای

 

 طرفه دو کشویی ای شیشه درب موتور  )  Sesamo )مدل ایتالیا   ( Dual Core lh100 )  دانکر آلمان ،  موتوربا  

  m/s4.1   سرعت و تردد محدودیت بدون و160kg  لنگه دو و140kg  لنگه تک های درب
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 پرده رادار جفت، یک  مینیومیوال تعویض قابل ریل مقطع،  فابریک کاور و شاسی،  میکروپروسسوری کنترل مرکز شامل تجهیزات

  کلید عدد،  یک ای

 ای شیشه درب موتور    SKH20 مدل کره 

 ،  تعویض قابل مقطع الکتریکی قفل همراه بهبکاب  باطری ،  حالته 6 ریموت ۲،  موتور گیربکسی قفل شامل تجهیزات 

 اپتکس ای   پرده سنسور

 ای شیشه ریلی درب موتور  SKH   تلسکوپی مدل کره 

 خطا نمایش دهنده ،  اپتک ای پرده سنسور بکاب ،  باطری ،  حالته 6 کلید ،  آلمان وات 100 دانکر موتور قفل شامل تجهیزات

 نامحدود ترددوزن لنگه درب  ،  تحمل قابلیت

 ای شیشه درب موتور  DKM  آلمان 

 

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

 

 مدل  کابا ای شیشه درب موتورSLA 

 رادار چشم ، کاور و ریل  ی ، باتر و قفل ، سوئیس ساخت شامل تجهیزات

 رونکس ای شیشه درب موتور RONEX آلمان 

 بکاب باطری با موتور قفل تجهیزات کامل ، 

 البل ای شیشه درب موتور Label  75مارول مدل ایتالیا 

 اصلی حالته 5 کلید با باتری و قفل بدون شامل تجهیزات

 البل ای شیشه درب موتور Label  90 ایولوس مدل ایتالیا 

 اصلی حالته 5 کلید با باتری و قفل بدون شامل تجهیزات

 البل ای شیشه درب موتور Label  150ایولوسمدل  ایتالیا 

 حالته 5 کلید با باتری و قفل دونب شامل تجهیزات

 ای شیشه درب موتور GU مدل آلمان    Compact Maste 

 فابریک شاسی ، وات 100 موتور ،  نامحدود تردد ،  باطری و قفل تجهیزات کامل ، 
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 ای شیشه درب موتور GU مدل آلمان Econo Master  اسالیدینگ 

 نامحدود تردد ،  باطری و قفل تجهیزات کامل ، 

 ای شیشه درب موتور GU مدل آلمان Heavy Master دوبل 

 سنگین های درب جهت نامحدود تردد،  باطری و قفل موتور ،  تجهیزات کامل 

 ای شیشه درب موتور   Cameمدل ایتالیاRodeo 

 نامحدود تردد،   باطری و قفل،  تجهیزات کامل 

 مدل کامه سوئینگ ای شیشه درب موتور Came  بازویی 

 لنگه تک درب جهت کیلوگرم 150 بازو توان شامل تجهیزات

 ای شیشه درب موتور  Came مدل ایتالیا Corsa 
 

 نامحدود تردد،   باطری و قفل،  تجهیزات کامل 

 

 ای شیشه درب موتور  Came مدل ایتالیا Sipario  

 نامحدود تردد،   باطری و قفل،  تجهیزات کامل 

 ای شیشه درب موتور FACC   مدل ایتالیا A100 

 

 بکاب  باطری و قفل،  تجهیزات کامل 

 

 ای شیشه درب موتور FACC مدل ایتالیاA140 

 

 بکاب  باطری و قفل،  تجهیزات کامل 

 

 ای شیشه درب موتور Record  21 سوئیس 

 

 بکاب  باطری و قفل،  تجهیزات کامل 

 

 ای شیشه درب موتور Record 20 سوئیس 

 

 بکاب  باطری و قفل،  تجهیزات کامل 
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 ای شیشه درب موتور Record  20-200سوئیس 

 

 بکاب  باطری و قفل،  تجهیزات کامل 

 

 ای شیشه درب موتور  Record  17اتوماتیک 

 موتور قفل وبکاب  باطری ،  آنالوگ کلیدتجهیزات شامل 

 ای شیشه درب موتور Record  16اتوماتیک 

 موتور قفل وبکاب  باطری ،  دیجیتال کلید تجهیزات شامل

 ای شیشه درب موتور Record  20-200چین 

  ، موتور داتکر آلمان  باطری و قفل،  تجهیزات کامل  

 تائو ای شیشه درب موتور  Tauمدل کشویی لنگه تک Door 100KG   

  لیزری انکدر با پروسسوری تمام فرمان مدار به مجهز متر سانتی 5۲ لنگه 1 برای مناسب

 همراه به شارژر برد بی، در الی الکترونیکی چشم,   عدد 1 رادار چشم,  برقی قفل,  کنترل مرکز،   دیجیتال حالته 6 کلید تجهیزات

 باطری

 تائو ای شیشه موتوردرب  Tauمدل کشویی لنگه تک   Doorx 150KG 

 لیزری انکدر با پرسسوری تمام فرمان مدار به مجهز متر سانتی ۲3۲ لنگه 1 برای مناسب

 به شارژر برد بی، در الی الکترونیکی چشم,   عدد 1 رادار چشم,  برقی قفل,  کنترل مرکز،   دیجیتال حالته 6 کلید تجهیزات 

 باطری همراه

 ایرانی بال 4 چرخان رولینگ ای شیشه درب موتور 

 نامحدود تردد،  آلمان زیمنس فرمان مرکز ،  ایتالیا داگو موتورتجهیزات شامل 

 هلند بندام مارک فریم و خم شیشه با بال 3 چرخان ریولوینگ ای شیشه درب موتور 

 

 بکاب  باطری و موتور قفل،  تجهیزات کامل 

 

 هلند بندام مارک فریم و خم شیشه با بال 4 چرخان ریولوینگ ای شیشه درب موتور 

 

 بکاب  باطری و موتور  قفل،  تجهیزات کامل 
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  : اپراتورهای درب شیشه ای اتوماتیک

 

 کوماکسو ، فک ، موشن،  بیم ، داکسر ، مولر وید ، تورمکس،  ارکا،  سسامو ، اسکای ، رونکس ، البل ، کابا ای شیشه  اتوماتیک درب اپراتور

 پالس  ، موشن ، پد ، هایلوکس ، اریکسون ، گریزلی ، تی اف بی ، ام کی دی ، دانیکا ، درنا ، بتا ، هوبر ، اسپیس ، بارزانته ، تورمکس ، رکورد، 

 رولینگ ، بیسام ، گز ،  کامه درب سوئینگ ، پروشات ، درما ، دیتکس،  پاورلیفت ، دورتک،  بوکامو ، بیم ، دورتکس  ، نابکو،   اچ کای اس ،

  هیوندا ، کازما،  رویال ، تائو ، گزه،  یو جی ، بندام ، داگو ،بال ۴ و بال 3 رولوینگ سیستم  چرخان

 .دارتباط برقرار کنی تماس با مامی توانید از قسمت  درب های شیشه ای )تلسکوپی ، منحنی ، دورانی .....(برای خرید و استعالم قیمت 

  کلمات کلیدی مرتبط  :

شیشه ای ، درب شیشه ای تاشو ، درب شیشه ای دورانی ، درب شیشه ای کشویی ، درب شیشه ای تلسکوپی  یک شیشه ای ، دربدرب اتومات

، درب شیشه ای اسالیدی ، درب درب اتوماتیک شیشه ای فروشگاه  ، درب شیشه ای منحنی ، درب شیشه ای گردان ، درب لوالیی شیشه ای ،

 گاهشیشه ای ، درب شیشه ای ریلی ، درب شیشه ای فروش
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