
 

 

 

 

 

 شرکت الکترو حفاظ گستر 

 فروش و نصب و راه اندازی و خدمات

 

 دزدگیر و سیستم حضور و غیاب و( دیجیتال ، دوربین مدار بسته )آنالوگ ،کلیه دربهای اتوماتیک 

 

 شرکت مدیریت 

 روایی 

 

 با کارشناسان فروش تماس

88987764 - 88392654 - 88391776 

 با مدیریت تماس

09122594840 

 

 آدرس 

 43تهران ، میدان فاطمی ، جنب بیمارستان سجاد ، پاساژه هدیه ، طبقه دوم ، واحد 
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 سریعدربهای صنعتی 

 فنی و طراحی واحد توسط ای ویژه و فرد به منحصر طراحی که. باشند می مگا پک سریع های درب ، سریع صنعتی های درب از خاصی نوع

 پک یعسر صنعتی دربهای مشابه دربها، این شدن بسته و باز نحوه. است شده انجام درب این اجرای و ساخت برای گستر حفاظ الکترو شرکت

 . هستند بزرگ های ورودی برای مناسب که ویژگی این با. باشند می

 

 :سریعویژگی و مزایای درب های صنعتی 

 

 مناسب برای ورودی های با ابعاد بزرگ 

  مقاومت باال در مقابل باد و هرگونه عوامل خارجی به دلیل استفاده از استیل خاص 

  پارچهPVC  گرمی 900مهلر آلمان دو الیه 

 یونیت کنترل با سرعت باال 

 .... سهولت در تردد وسایل نقلیه بزرگ مانند کامیون و 

 مقاومت در برابر باد به دلیل استفاده از میله های تقویت شونده 

 

  پک سریعدرب های صنعتی 

 

، برای دربهای بیرونی قابل استفاده می باشد. از جمله ویژگی این درب ها، می توان به مقاومت بسیار باال در برابر  پک سریعدرب های صنعتی 

 .، اشاره نمود( تعمیر و نگهداری کمتر، نسبت به موارد مشابه ) از نظر زمان و هزینهباالی صد مرتبه (،و  ( باد، تردد نامحدود

 

 : پک سریع صنعتی های درب های ویژگی

 

 دارای قابلیت نصب سنسور و تشخیص لیفتراک 

 قابلیت نصب چشمی های جانبی ) خطی ( و ماکروویو 

 قابلیت استفاده از ریموت کنترل توسط راننده لیفتراک 

  نصب پنجره های شفاف، جهت به صفر رساندن احتمال تصادفقابلیت 

 

 ( باالرونده سریع)  رول سریع صنعتی های درب

 

مهلر آلمان ، به همراه موتور های صنعتی سه فاز برای فضاهایی نصب و   pvc، از جنس پارچهدربهای سریع یا  رول سریعدرب های صنعتی 

نوع ی تراه اندازی می گردند، که تردد باالیی دارند، به دلیل محدودیت فضا می خواهند. حداکثر استفاده را از محیط داشته باشند.پارچه ها دارا
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شفاف ) متناسب با ابعاد  pvc تمایل مشتری می توان، پنجره با پارچهرنگ بوده حتی می توانند شفاف نیز باشند. که در صورت درخواست و 

  .مشتری (، را برای رویت فضای مقابل، اضافه کرد

 

 : رول سریع صنعتی های درب های ویژگی

 

 مقاوم در برابر باد، به دلیل استفاده از میله های فوالدی تقویت شده 

  مر بر ثانیه ) قابلیت تردد نامحدود (  1/. تا 7سرعت باد با بسته شدن، بین 

  )کمترین هزینه تعمیر، نگهداری و حداقل زمان تعمیر ) در صورت بروز مشکل، در کمتر از چند دقیقه، ایراد مربوطه رفع می گردد 

 

 : رول سریع صنعتی های درب کاربردهای

 سالن ها مناسب برای درب های داخل و مابین 

 مناسب برای ورودی های لیفتراک 

 مناسب برای ورودی های کم عرض با ایجاد حداکثر ورودی 

 قابل استفاده در سسردخانه ها و تونل های فریزر 

  مناسب برای محیط های صنعتی ) جوشکاری، تراشکاری.. (به دلیل جلوگیری از عبور اشعه های مضر 

 ظ محیط استریل و بهداشت ( و مکان هایی که نیاز به حفظ رطوبت و حرارت محیط مناسب برای صنایع غذایی و دارویی ) حف

 دارند. 

 

 دار زیپ رول سریع صنعتی های درب

 

 چهارچوب در زیپ، از استفاده دلیل به که تفاوت این با .دارد رول سریع های درب مشابه ای سازه دار زیپ رول سریع صنعتی های درب

 اولیه حالت به توان می زمان، حداقل با و راحتی به، را شده خارج ریل از درب و شود، نمی وارد درب به مانع،خسارتی با برخورد هنگام ریل، و

 به دیدگی آسیب مانع، با برخورد هنگام درب، انتهایی قسمت در انعطاف، قابل و نرم مواد از استفاده دلیل به همچنین.نمود اصالح و برگرداند

 .اشدب می مناسب نیز بیرونی های درب برای داخلی، های درب بر عالوه شدید، بادهای برابر در مقاومتش دلیل به ، درب نوع این.رسد می حداقل

 

 رول سردخانه ای ) عایق،سیل (  سریعدرب های صنعتی 

، جهت استفاده در تونل های انجماد و سردخانه ها، طراحی ساخته شده است.و در بازه دمایی بین  رول سردخانه ای سریعدرب های صنعتی 

ندی یک الیه و دو الیه، نسبت به مکان مشتری، قابل درجه سانتیگراد کار می کند. این درب با عایق ب 20درجه سانتیگراد و منفی  40مثبت 

 ساخت می باشد. به دلیل سرعت باال در باز و بسته شدن درب، اتالف دمای محیط، به حداقل می رسد. در مکان هایی که اتاق گرما سرد خانه و

 .استفاده می باشدیا تونل انجماد وجود دارد.به عنوان درب میانی، نیز برای حفظ حرارت، دما و رطوبت قابل 
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 مدوالر رول سریع صنعتی های درب

 لومینیومی،آ های پروفیل با باد، برابر در بیشتر مقاومت جهت که.باشد می آلومینیومی ،مدوالر رول سریع صنعتی های درب این انتهایی قسمت

 اب دیده، آسیب های قست فقط احتمالی، دیدن آسیب صورت در آلومینیم، های پروفیل وجود دلیل به. است شده تقویت لوله و زواره نوع از

 .باشد می تعمیر قابل زمان حداقل

 

  .ارتباط برقرار کنید تماس با مامی توانید از قسمت  سریعدربهای صنعتی برای خرید و استعالم قیمت 

 

 کلمات کلیدی مرتبط : 

صنعتی، رول اپ صنعتی، دربهای صنعتی  سریعصنعتی، دربهای  سریع، درب سریع، درب سریع، دربهای فولداپ، دربهای سریعدربهای صنعتی 

رول، درب صنعتی  سریعرول، درب  سریعپک، درب های صنعتی  سریعپک، درب  سریعپک،درب صنعتی  سریعفولداپ، درب های صنعتی 

رول،  سریعرول زیپ دار،  ریعسرول زیپ دار،  سریعرول زیپ دار،درب  سریعرول زیپ دار، درب صنعتی  سریعرول، درب های صنعتی  سریع

رول سردخانه ای،دربهای  سریعرول سردخانه ای، سریعرول سردخانه ای، درب  سریعرول سردخانه ای، درب صنعتی  سریعدربهای صنعتی 

 رول مدوالر سریعرول مدوالر،  سریعرول مدوالر،درب  سریعرول مدوالر، درب صنعتی  سریعصنعتی 
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