
 درب اتوماتیک کشویی

کشویی  ترین نوع از دربجزو رایج (Automatic sliding door)ای کشوییدرب اتوماتیک شیشه

های پرتردد و عمومی ب و کاربری آسان در مکانباشد که به لحاظ عملکرد ساده و نصای میاتوماتیک شیشه

صورت کشویی باز و بسته پیداست به درب اتوماتیک کشویی گونه که از نامگیرد و همانمورداستفاده قرار می

 .شوندمی

باشند که با توجه لنگه ثابت و دو لنگه متحرک می ۲دارای  های کشویی اتوماتیکدرب در حالت استاندارد

 .های ثابت و متحرک نیز وجود خواهد داشتامکان کم نمودن لنگه درب اتوماتیک کشویی نصب به محل

درب  رو باشد ازاینها بسیار رایج میاستفاده از آن های اتوماتیک کشویی درب با توجه به کاربری ساده

های کشویی را برای نصب ای از دربهای اتوماتیک، طیف گستردهدرزمینه ی تولید درب اتوماتیک کشویی

 .ولید و در اختیار مشتریان گرامی قرار داده استهای متفاوت تهای مختلف با کاربریدر مکان

 درب اتوماتیک های قدیمی ازجای استفاده از دربهای عمومی و پارکینگ منازل بهامروزه در بیشتر مکان

های ها تأمین گردد. یکی از انواع دربشود تا از اتلاف انرژی جلوگیری شود و امنیت این مکاناستفاده می

ها و... استفاده ها، پارکینگها، هتلتوان برای فروشگاهاست که از آن می درب اتوماتیک کشویی اتوماتیک،

کنند کارکرد این درب ونقل و تردد را آسان میباشند و حملها دارای مزایای زیادی میکرد این درب

 شود. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعوسیله سنسور باز و بسته میو معمولًا به باشدصورت خطی میبه

 .ها در شهرهای مختلف آشنا نماییمهای فروش و نصب آنو نمایندگی درب اتوماتیک کشویی

 انواع درب اتوماتیک کشویی

برای مکانی متفاوت مانند شود که هرکدام های مختلفی ساخته میها و مدلدر جنس درب اتوماتیک کشویی

باشند که برخی از ها دارای انواع مختلفی میگیرد، این دربپارکینگ یا بیمارستان مورداستفاده قرار می

 :اند ازها عبارتآن

 باشد صورت خطی و بر روی ریل میهای کشویی پارکینگ بهعملکرد درب :درب کشویی پارکینگ

شود و معمولًا ده است که به سمت راست یا چپ باز میشاین نوع درب از یک درب بزرگ تشکیل

 .باشدجنس آن از آلومینیوم می

 ای هستند که معمولًا برای های شیشههای کشویی مدلنوعی دیگر از درب :ایدرب کشویی شیشه

های مختلفی ها خود دارای مدلگیرند این دربها مورداستفاده قرار میها و بیمارستانفروشگاه

شوند باشند و گاهی تنها از شیشه ساخته میها تک جداره و برخی دوجداره میبرخی از آنهستند 

شود، رنگ ای استفاده میهای دیگر از فریم استیل یا آلومینیوم طلایی و نقرهاما در برخی مدل

 .توانید شیشه سفید یا دودی را انتخاب نماییدشیشه درب نیز متفاوت است و شما می

https://www.dormakaba.com/us-en/solutions/products/entrance-systems/automatic-sliding-doors---icu-doors-
http://iranautomatic.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c
http://iranautomatic.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c
http://iranautomatic.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c
http://automatdoor.com/automatic-sliding-door/
http://automatdoor.com/automatic-sliding-door/


 طرفه و های یکمدل درب اتوماتیک کشویی یکی دیگر از انواع :طرفه و دوطرفههای یکدرب

ها ثابت و دیگری متحرک لنگه هستند که یکی از آن 2طرفه دارای های یکباشند. دربدوطرفه می

ها ثابت و دوتای دیگر باز و بسته لنگه هستند که دوتای آن 4های دوطرفه دارای باشد اما دربمی

های کوچک و کم طرفه آن برای مکانها نیز از شیشه است و مدل یکنس این دربشوند جمی

 .گیردوآمد مورداستفاده قرار میهای پررفتتردد و مدل دوطرفه آن برای محیط

 های مخفی شونده یا پنهان هستند این نوع های کشویی دربنوعی دیگر از درب :های پنهاندرب

های مدرن و جدیدی شوند و جزء دربچارچوب درب پنهان میها هنگام باز شدن در درون درب

 .توان در منازل نیز استفاده کرداست که از آن می

 مراحل نصب درب اتوماتیک کشویی

کشی آن درستی نصب نشود ممکن است سیمکاری تخصصی است و اگر به درب اتوماتیک کشویی نصب

های کشویی را حتمًا به ؛ بنابراین کار نصب دربدچار مشکل شود و کارکرد درب با اختلال مواجه شود

ها تا حدودی های کشویی با توجه به مدل آنهای معتبر و نیروی خبره بسپارید. نصب دربنمایندگی

 :های کشویی باید مراحل زیر طی شودطورکلی در تمامی دربمتفاوت است اما به

 های دربنصب صفحه پایه و ریل 

 های آنتنظیم پیچ نصب براکت لیمیت سوییچ و 

 سیم بندی چشمی گیرنده و فرستنده 

 کشی درب و بستن کلید سکتور به مرکزسیم 

 زن به کانکتورنصب لامپ چشمک. 

 قیمت درب اتوماتیک کشویی

های آن از یک رنج قیمت تر است اما تمامی مدلها مناسباز سایر درب درب اتوماتیک کشویی قیمت

 :اند ازها به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارتآن برخوردار نیستند و میزان قیمت

 تری هستند از قیمت بیشتری نسبت به هایی که دارای طول و عرض بزرگاندازه درب: درب

 تر برخوردارندهای کوچکدرب

 ها کاررفته در درب: اپراتورهای مختلفی با برندهای اروپایی و چینی برای این درباپراتور به

 باشدهای اروپایی آن بیشتر از چینی میگیرد که قیمت مدلمورداستفاده قرار می

 باشد مثلًا مدل درب: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در میزان قیمت درب کشویی مدل آن می

 های دوطرفه هستندطرفه دارای قیمت کمتری نسبت به دربهای یکدرب



 هایی که دارای شیشه دوجداره هستند از قیمت بیشتری نسبت به تک نوع شیشه و فریم درب: درب

باشد های دودی و برنزی میتر از شیشههای سفید معمولًا ارزانها برخوردارند و شیشهجداره

 باشدهای بدون فریم میهای بافریم بیشتر از دربهمچنین میزان قیمت درب

 هایی همچون سیستم خلاص کن دستی، ها دارای قابلیتدرب: برخی از دربها و اجزاء قابلیت

های درب بیشتر سیستم ضد حریق، چشمی، ریموت و ... هستند، هراندازه میزان اجزاء و قابلیت

 یابدباشد قیمت آن نیز افزایش می

 شویی به های کمیزان گارانتی و خدمات پس از فروش: گارانتی و خدمات پس از فروش تمامی درب

ها هایی که دارای گارانتی بیشتر و خدمات پس از فروش هستند قیمت آنیک اندازه نیست درب

 باشدبیشتر می

ها روزانه در حال تغییر است به های کشویی نوسانات زیادی وجود دارد و قیمت دربطورکلی در بازار درببه

کنیم با واحد فروش به شما پیشنهاد می را دارید ما درب اتوماتیک کشویی همین دلیل اگر قصد خرید

 .ها اطلاع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات دربشرکت دیده

 خرید درب اتوماتیک کشویی

ها از قیمت مناسبی برخوردارند و دارای باشد چراکه این دربصرفه میهای کشویی بسیار بهخرید درب

ها از جویی خواهد شد مثلًا این دربها دیگر شما صرفهد، با خرید این دربها در هزینهمزایای زیادی هستن

دهند سرمایش و گرمایش محیط تلف شود همچنین این نمایند و اجازه نمیاتلاف انرژی جلوگیری می

 .کنندها آسان میویژه در پارکینگونقل را بهها از امنیت بالایی برخوردارند و حملدرب

های اینترنتی مراجعه نمایید اما های مختلف و یا سایتتوانید به فروشگاههای کشویی میخرید درب برای

کنیم که خرید خود را از شرکت را دارید ما به شما پیشنهاد می درب اتوماتیک کشویی اگر قصد خرید

شرکت مراجعه کرده و در توانید به آدرس اینترنتی این بان گستر قائم انجام دهید برای این کار میدیده

 .ارتباط باقیمت محصول و میزان گارانتی و مشخصات آن با واحد فروش آن مشورت نمایید

ها باشد و تمامی دربهای کشویی میهای درب اتوماتیک ازجمله دربکننده تمامی مدلاین شرکت عرضه

های نصب آن نیز از نمایندگی توانیدباشند؛ همچنین در صورت خرید از این شرکت میدارای گارانتی می

 .استفاده نمایید و خریدی مطمئن و آسان را تجربه نمایید

 فروش درب اتوماتیک کشویی نمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی درب اتوماتیک کشویی برای خرید و نصب

ها استفاده نمایید، برخی از س از فروش آنمحصولی با گارانتی به شما عرضه گردد و از خدمات پ

 :اند ازدر شهرهای مختلف عبارت درب اتوماتیک کشویی های فروش و نصبنمایندگی
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و سایزهای مختلف ارائه  در حال حاضر درب اتوماتیک کشویی در دو مدل کارو و نیسا که هرکدام در قدرت

درب اتوماتیک  مختلفهای فرد و با امکانات و ویژگیهای منحصربهگردد، که هرکدام دارای ویژگیمی

 .گردندعرضه می کشویی

 .حاصل فرمائید تماس درب اتوماتیک کشویی با ما  جهت آشنایی بیشتر

 

tel://+982155441824/
tel://+982155441824/

