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درب اتوماتیک اسالیدینگ
درب اتوماتیک اسالیدینگ Automatic sliding door (https://autoslide.com)/)) نمونه بارز درب اتوماتیک اسالیدینگ ، درب اسالیدی اتوماتیک است

، مانند درب شیشه ای ورودی بانک ھا ، مغازه ھا و پاساژھا.

https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-) امروزه استفاده از درب ھای اتوماتیک

%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-

%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-

 در ھر پارکینگ و مرکز خریدی از این درب ھا استفاده می شود،
ً
d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c%) گسترش زیادی یافته است و تقریبا

یکی از انواع درب ھای شیشه ای، درب اتوماتیک اسالیدینگ است که عملکرد این درب به صورت خطی و کشویی می باشد و برای مکان ھای پررفت وآمد

مانند مراکز خرید، ترمینال ھا، ھتل ھا و… مورداستفاده قرار می گیرد.

این نوع درب به وسیله سنسور باز و بسته می شود و نمایی شیک و زیبا به ساختمان می دھد. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواع

https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-) درب اتوماتیک اسالیدینگ

%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-

%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af/%d8%af%d8%b1%d8%a8-

d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%) و نمایندگی ھای

فروش آن آشنا نماییم.

انواع درب اتوماتیک اسالیدینگ

درب ھای اتوماتیک اسالیدینگ دارای مدل ھای متفاوتی ھستند که ھرکدام از آن ھا مناسب مکانی خاص می باشد. در یک تقسیم بندی کلی درب ھای

اتوماتیک به تک جداره و دوجداره تقسیم می شوند که ضخامت این شیشه ھا مابین ۶ تا ۱۰ میلی متر با رنگ ھای سفید، دودی، برنزی و… می باشد.

درصورتی که درب برای مکانی شلوغ مورداستفاده قرار بگیرد بھتر است از مدل ھای دوجداره آن استفاده کرد تا از شنیدن سروصدای بیرون کاسته

شود این درب ھا در دو نوع بدون فریم و فریم دار می باشند که جنس فریم آن ھا از آلومینیوم یا استیل طالیی و نقره ای است.

در تقسیم بندی دیگر درب اتوماتیک اسالیدینگ به دو نوع یک طرفه و دوطرفه تقسیم می شوند، درب ھای یک طرفه از دو لنگه تشکیل شده اند که یکی

از آن ھا ثابت است و لنگه دیگر آن متحرک می باشد و باز و بسته می گردد.

این درب برای مکان ھای کوچک و کم عرض که تردد افراد کم می باشد مناسب است در مقابل درب ھای دوطرفه دارای ۴ لنگه می باشند که ۲ لنگه

اطراف دیوار ثابت است و ۲ لنگه وسط باز و بسته می شود این نوع درب برای مکان ھای بزرگ و محیط ھای پرتردد مناسب است. باید اندازه درب با توجه

به میزان تردد انتخاب شود و توجه داشته باشید که ۵۰ درصد درھای یک طرفه و دوطرفه ثابت است و تنھا ۵۰ درصد آن محل تردد می باشد ارتفاع ھر

دو

مدل درب ھای اسالیدینگ چیزی حدود ۲ متر و نیم می باشد.

قیمت درب اتوماتیک اسالیدینگ

ھمان طور که گفته شد درب ھای اتوماتیک اسالیدینگ دارای مدل ھای متفاوتی می باشند و به ھمین دلیل از قیمت ثابتی برخوردار نیستند و میزان

قیمت آن ھا به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت اند از:

اندازه درب: درب ھایی که دارای طول و عرض بزرگ تری ھستند از قیمت بیشتری نسبت به درب ھای کوچک تر برخوردارند

https://automatdoor.com/author/automatdoor/
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https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c
https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af


2/13/2020 درب اتوماتیک اسالیدینگ -قیمت درب اتوماتیک اسالیدینگ

https://automatdoor.com/automatic-sliding-door/ 3/8

 درب ھای یک طرفه دارای قیمت کمتری نسبت
ً
مدل درب: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در میزان قیمت درب اسالیدینگ مدل آن می باشد مثال

به درب ھای دوطرفه ھستند
نوع شیشه و فریم درب: درب ھایی که دارای شیشه دوجداره ھستند از قیمت بیشتری نسبت به تک جداره ھا برخوردارند ھمچنین میزان
قیمت درب ھای بافریم بیشتر از درب ھای بدون فریم می باشد
قابلیت ھا و اجزاء درب: برخی از درب ھا دارای قابلیت ھایی ھمچون سیستم خالص کن دستی، سیستم ضد حریق، چشمی، ریموت و … ھستند،
ھراندازه میزان اجزاء و قابلیت ھای درب بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش می یابد
میزان گارانتی و خدمات پس از فروش: گارانتی و خدمات پس از فروش تمامی درب ھای اسالیدینگ به یک اندازه نیست درب ھایی که دارای
گارانتی بیشتر و خدمات پس از فروش ھستند قیمت آن ھا کمی بیشتر می باشد
میزان دستمزد نصاب: میزان دستمزد نصب نیز در قیمت تمام شده درب تأثیرگذار است، نصب و راه اندازی درب ھای اتوماتیک پارکینگ کاری
ً
تخصصی است و این کار باید توسط نصاب ماھر یا نمایندگی ھای باتجربه انجام گیرد، میزان دستمزد نمایندگی ھای نصب باتجربه و ماھر معموال
کمی بیشتر از سایر نصاب ھا می باشد اما این ھزینه بیشتر، طول عمر و امنیت درب را تضمین می کند.

به طورکلی در بازار درب ھای اسالیدینگ نوسانات زیادی وجود دارد و قیمت درب ھا روزانه در حال تغییر است به ھمین دلیل اگر قصد

خرید درب اتوماتیک اسالیدینگ را دارید ما به شما پیشنھاد می کنیم با واحد فروش شرکت دیده بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و

مشخصات درب ھا اطالع یابید.

نصب درب اتوماتیک اسالیدینگ

نصب درب اتوماتیک اسالیدینگ کاری تخصصی است و اگر به درستی نصب نشود ممکن است سیم کشی آن دچار مشکل شود و کارکرد درب با اختالل

 به نمایندگی ھای معتبر و
ً
مواجه شود درنتیجه نصب نادرست موجب می شود ایمنی درب کاھش یابد؛ بنابراین کار نصب درب ھای اسالیدینگ را حتما

نیروی خبره بسپارید. نصب درب ھای اسالیدینگ با توجه به مدل آن ھا تا حدودی متفاوت است اما به طورکلی در تمامی درب ھای اسالیدینگ باید

مراحل زیر طی شود:

نصب برد الکترونیکی و تجھیزات مکانیکی

سیم کشی درب و برد
ریگالژ میکرو سوییچ ھایی که در مسیر درب قرار دارند
کد دھی ریموت و تست کردن باز و بسته شدن درب
تنظیم میکروپروسسور و راه اندازی درب.

خرید درب اتوماتیک اسالیدینگ

خرید درب ھای اسالیدینگ بسیار به صرفه خواھد بود چراکه این درب ھا دارای مزایای زیادی ھستند و با خرید آن در ھزینه ھا دیگر شما صرفه جویی

 این درب ھا از اتالف انرژی جلوگیری می نمایند و اجازه نمی دھند سرمایش و گرمایش محیط تلف شود ھمچنین این درب ھا از امنیت
ً
خواھد شد مثال

باالیی برخوردارند و تردد را آسان می کنند.

برای خرید درب ھای اسالیدینگ می توانید به فروشگاه ھای مختلف و یا سایت ھای اینترنتی مراجعه نمایید اما اگر قصد خرید درب اتوماتیک اسالیدینگ

را دارید ما به شما پیشنھاد می کنیم که خرید خود را از شرکت دیده بان گستر قائم انجام دھید برای این کار می توانید به آدرس اینترنتی این شرکت

مراجعه کرده و در ارتباط باقیمت محصول و میزان گارانتی و مشخصات آن با واحد فروش و یا واحد فنی آن مشورت نمایید.

این شرکت عرضه کننده تمامی مدل ھای درب اتوماتیک ازجمله درب ھای اسالیدینگ می باشد که در ساخت درب ھای خود از مواد باکیفیت استفاده

می نمایند و تمامی درب ھا دارای گارانتی می باشند؛ ھمچنین در صورت خرید از این شرکت می توانید از نمایندگی ھای نصب آن نیز استفاده نمایید و

خریدی مطمئن و آسان را تجربه نمایید.

درب اتوماتیک اسالیدینگ اتوماتیک چگونه کار می کنند؟

سیستم باز کننده درب اتوماتیک اسالیدینگ از اجزای متعددی تشکیل شده اند مانند:

۱- تسمه

۲- فولی ھرزگرد

۳- موتورگیربکس

۴- کنترل باکس

https://automatdoor.com/shop/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-) ۵- چشم ھای الکترونیکی

https://automatdoor.com/shop/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%b3-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d8%af-%d9%88-6-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa
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%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8-

%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%b3-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-

(%da%a9%d8%af-%d9%88-6-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa

۶- ریل و ھنگرھا

و اجزای دیگر

تسمه درب اتوماتیک اسالیدینگ به صورت رفت و برگشتی کار می کند و یک لنگه از دربھا به خط پایینی تسمه متصل می شود و لنگه دیگر به خط باالیی

تسمه.

در نتیجه وقتی موتور درب اتوماتیک اسالیدینگ به یک جھت می چرخد، دو لنگه درب از ھم فاصله می گیرند و وقتی موتور به جھت دیگر می چرخد دو

لنگه درب اتوماتیک اسالیدینگ به سمت ھم می آیند.

http://iranautomatic.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-) سیستم چگونه حد نھایی باز و بسته شدن درب اتوماتیک اسالیدینگ

%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/%d8%af%d8%b1%d8%a8-

%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-

%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af/%d8%af%d8%b1%d8%a8-

d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%) را تشخیص

می دھد؟

در درب اتوماتیک اسالیدینگ معموال از سرو موتور استفاده می شود.

سرو موتور الکتروموتوری است که با اعمال پالس ھای کنترلر میزان چرخشش به دقت قابل کنترل است.

در زمان نصب وقتی نصاب می خواھد سیستم را تنظیم کند کنترلر، سیستم درب شیشه ای را باز و بسته می کند و جایی که فشار به موتور می آید را

محل باز شدن یا بسته شدن کامل درب اتوماتیک اسالیدینگ در حافظه خود ذخیره می کند.

نکته : وقتی درب ھا از حالت حرکت می خواھند متوقف شوند، مانند زمانی که:

۱- درب ھا در حال بسته شدن ھستند و کمی مانده به ھم برخورد کنند.

۲- زمانی که کمی مانده درب ھا کامال باز شوند و به انتھای مسیر برسند.

کنترلر درب اتوماتیک اسالیدینگ،سرعت موتور را کاھش می دھد تا به سیستم فشار وارد نشود و به کسی ھم آسیب نرسد.

سیستم درب اتوماتیک اسالیدینگ چند چشم دارد؟

معموال چشم ھای درب اتوماتیک اسالیدینگ اتوماتیک به این صورتند:

۱- دو چشم الکترونیکی مادون قرمز آشکارساز حرکت ، باالی درب اتوماتیک اسالیدینگ (یکی داخل و دیگری بیرون)

۲- یک جفت چشم مادون قرمز داخل فریم درب ھا (یکی فرستنده و دیگری گیرنده) برای محافظت از اینکه کسی الی درب اتوماتیک اسالیدینگ نماند.

نمایندگی ھای فروش درب اتوماتیک اسالیدینگ در شھرھای مختلف

برای خرید و نصب درب اتوماتیک اسالیدینگ بھتر است به نمایندگی ھای فروش و نصب آن ھا مراجعه نمایید تا محصولی با گارانتی به شما عرضه گردد

و از خدمات پس از فروش آن ھا استفاده نمایید، برخی از نمایندگی ھای فروش و نصب درب اتوماتیک پارکینگ در شھرھای بزرگ عبارت اند از:

//automatdoor.com/wp-)
/content/uploads/2017/07

درب-اتوماتیک-
(jpg.1-اسالیدینگ

//automatdoor.com/wp-)
/content/uploads/2017/07

درب-اتوماتیک-
(jpg.2-اسالیدینگ

//automatdoor.com/wp-)
/content/uploads/2017/07

درب-اتوماتیک-
(jpg.3-اسالیدینگ

//automatdoor.com/wp-)
/content/uploads/2017/07

درب-اتوماتیک-
(jpg.4-اسالیدینگ

//automatdoor.com/wp-)
content/uploads/2017/07
درب-اتوماتیک-
(jpg.5-اسالیدینگ

https://automatdoor.com/shop/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%b3-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%da%a9%d8%af-%d9%88-6-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa
http://iranautomatic.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af
https://automatdoor.com/wp-content/uploads/2017/07/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-1.jpg
https://automatdoor.com/wp-content/uploads/2017/07/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-2.jpg
https://automatdoor.com/wp-content/uploads/2017/07/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-3.jpg
https://automatdoor.com/wp-content/uploads/2017/07/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-4.jpg
https://automatdoor.com/wp-content/uploads/2017/07/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-5.jpg
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اشتراك و دنبالك

ترک بک و لینک بک برای این مقاله وجود ندارد

ارسال یک نظر

با عنوان AUTOMATDOOR وارد شده اید (HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/WP-ADMIN/PROFILE.PHP). خارج می شوید؟
HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/WP-LOGIN.PHP?)
ACTION=LOGOUT&REDIRECT_TO=HTTPS%3A%2F%2FAUTOMATDOOR.COM%2FAUTOMATIC-SLIDING-
(DOOR%2F&_WPNONCE=5659A4A1F3

دیدگاه

ارسال پاسخ

8%B4%D9%88%D8%AF%D8%8C+%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%5B%26HELLIP%3B%5D.1-اسالیدینگ

نمایندگی ایران اتوماتیک در تھران: آدرس: تھران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آھن مکان، فاز سوم مرکزی، پالک ۶۸۱. تلفن
ویژه: ۵۵۴۱۸۲۱ ۰۲۱ تلفن فروش: ۰۹۱۲۱۳۸۳۲۵۰

جھت اطالع از قیمت و مشاوره رایگان کلیک (tel://+982155441824) کنید

HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/TAG/%D8%AF%D8%B1-) برچسب ھا:در باتوماتیک اسالیدینگ ارزان
%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-
HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/TAG/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-) درب اتوماتیک ,(/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86
HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/TAG/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-) درب اتوماتیک ارزان ,(/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%/), درب اتوماتیک اسالیدینگ
HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/TAG/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-)
D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%/), درب اتوماتیک اسالیدینگ با کمترین ھزینه
HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/TAG/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-)
%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-
HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/TAG/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-) درب اتوماتیک اسالیدینگ یونیک ,(/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86
%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-
HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/TAG/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-) درب اسالیدینگ ,(/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9
D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%/), قیمت درب اتوماتیک اسالیدینگ
HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/TAG/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-)
(/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF

https://automatdoor.com/wp-admin/profile.php
https://automatdoor.com/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Fautomatdoor.com%2Fautomatic-sliding-door%2F&_wpnonce=5659a4a1f3
http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fautomatdoor.com%2Fautomatic-sliding-door%2F&media=https://automatdoor.com/wp-content/uploads/2017/07/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF-1.jpg&description=%D8%AF%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF+%28Automatic+sliding+door%29+%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2+%D8%AF%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF+%D8%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%A8+%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D9%87%D8%A7+%D8%8C+%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D9%88+%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DA%98%D9%87%D8%A7.+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9+%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4+%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D9%88+%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%8B+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF+%D9%88+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%8C+%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%5B%26hellip%3B%5D
tel://+982155441824
https://automatdoor.com/tag/%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86/
https://automatdoor.com/tag/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://automatdoor.com/tag/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86/
https://automatdoor.com/tag/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af/
https://automatdoor.com/tag/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86/
https://automatdoor.com/tag/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9/
https://automatdoor.com/tag/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af/
https://automatdoor.com/tag/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af/
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اتومات در

محصوالت اتومات در بصورت تخصصی در زمینه درب شیشه ای ارائه

می گردد و شامل فروش انواع درب اتوماتیک کشویی, فروش درب

شیشه ای اتوماتیک, فروش درب کشویی, فروش درب برقی, فروش

شیشه برقی اتوماتیک, قیمت فروش درب اتوماتیک بانکی, فروش

شیشه برقی, فروش اپراتور درب شیشه ای کشویی, فروش درب شیشه

ای ریلی, فروش درب اتوماتیک شیشه ای ساید, فروش درب شیشه ای

ساید تورمکس, فروش درب شیشه ای تلسکوپی, فروش درب اتوماتیک

اسالیدینگ, فروش درب شیشه ای ساید, شیشه سند بالست برقی,

درب شیشه ای فریم لس, شیشه اتوماتیک سند بالست, درب فریم لس

و سایر خدمات فروش درب اتوماتیک شیشه ای می باشد.

محصوالت اتومات در

درب اتوماتیک پارکینگ

HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/%D8%AF%D8%B1%D8%A8-)

%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-

(/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF

UNIQUE باطری بک آپ اپراتور درب اتوماتیک یونیک

(HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C-

%D8%A8%DA%A9-%D8%A2%D9%BE-

%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D8%AF%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-

(/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-U

UNIQUE ریموت کنترل اپراتور درب اتوماتیک یونیک

(HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%AA-

%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-

%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D8%AF%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-

(/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C

UNIQUE قفل مکانیکی اپراتور درب اتوماتیک یونیک

(HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/%D9%82%D9%81%D9%84-

%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-

%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D8%AF%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-

(/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C

UNIQUE سنسور اپراتور درب اتوماتیک یونیک

(HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-

%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D8%AF%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-

(/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-UNIQUE

UNIQUE کلید گردان درب اتوماتیک یونیک

(HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-

%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-

%D8%AF%D8%B1%D8%A8-

https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af/
https://automatdoor.com/%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%da%a9-%d8%a2%d9%be-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-u/
https://automatdoor.com/%d8%b1%db%8c%d9%85%d9%88%d8%aa-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c/
https://automatdoor.com/%d9%82%d9%81%d9%84-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c/
https://automatdoor.com/%d8%b3%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%be%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-unique/
https://automatdoor.com/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-unique/
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 /(/https://automatdoor.com) صفحه نخست
 /(/https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7) درباره ما

%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-

(/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-UNIQUE

UNIQUE موتور درب اتوماتیک یونیک

(HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-

%D8%AF%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-

(/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-UNIQUE

UNIQUE کلید کنترل برق درب اتوماتیک یونیک

(HTTPS://AUTOMATDOOR.COM/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-

%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-

%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-

(/%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-UNIQUE

اطالعات تماس

تھران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، 

مجتمع آھن مکان، فاز سوم مرکزی پالک ۶۸۱

021 55 44 18 24

09121889975

(info@automatdoor.com (mailto:info@automatdoor.com

آمار بازدید

کاربران حاضر:0

بازدیدھای امروز:154

بازدیدکنندگان امروز:22

بازدید دیروز:404

بازدید کننده دیروز:80

بازدیدھای ۷ روز پیش:1,574

بازدیدھای ۳۰ روز پیش:6,021

بازدیدھای ۳۶۵ روز پیش:59,882

کل بازدید ھا:105,027

کل بازدیدکنند گان:51,993

برندھا

https://automatdoor.com/
https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7/
https://automatdoor.com/%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://automatdoor.com/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-unique/
https://automatdoor.com/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-unique/
https://automatdoor.com/%da%a9%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-unique/
mailto:info@automatdoor.com
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https://automatdoor.com/%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%af-%d8%af%d8%b1%d8%a8-) وبالگ اتومات در

/(/%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9
(/https://automatdoor.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7) تماس با ما
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