
 ایدرب اتوماتیک شیشه

است که جنس آن از شیشه  های اتوماتیکدرب یکی از انواع)glass-automatic-Door:( ایدرب اتوماتیک شیشه

های شود از این درب بیشتر برای مکانو بسته میوسیله حسگر و چشمی که در باالی در وجود دارد باز باشد و بهمی

شود. به دلیل مزایایی که این درب دارد بیشتر ها و ... استفاده میها، فرودگاهها، مراکز خرید، بانکعمومی مانند بیمارستان

فضای کمی را ها وآمد دچار سهولت شود. این دربنمایند تا رفتای تعویض میهای قدیمی را با درب شیشهاماکن درب

ای دارای زیبایی های شیشههای بزرگ و کوچک استفاده کرد؛ عالوه بر این دربها در مکانتوان از آنکنند و میاشغال می

و  ایدرب اتوماتیک شیشه دهند. در این نوشتار قصد داریم شمارا با انواعخاصی هستند و نمایی زیبا به ساختمان می

 .های فروش آن آشنا نماییمنمایندگی

 ایانواع درب اتوماتیک شیشه

توان با توجه به سلیقه و مکان موردنظر گردند که میهای مختلفی عرضه میها و مدلدر شکل ایهای اتوماتیک شیشهدرب

 :اند ازعبارت ایدرب اتوماتیک شیشه ها را انتخاب کرد. برخی از انواعخود یکی از آن

 باشند که دارای سرعت باالیی هستند و ای میهای شیشههای اسالیدی یا کشویی نوعی از دربدرب :یدیدرب اسال

که شوند و ازآنجاییها در دو شکل تک جداره و دوجداره عرضه میباشد، این دربها قابل تنظیم میسنسور آن

های اسالیدی کام و طول عمر دربباشند. استحعرض میکنند بسیار مناسب فضای کمفضای کمی را اشغال می

 .کنندبسیار باالست و خیلی دیر به تعمیر نیاز پیدا می

 های درب باشند که به نامهای گرد میدرب ایهای اتوماتیک شیشهدرب نوعی دیگر از: درب گرد و نیمه گرد

ها بسیار زیبا و لوکس است و به همین دلیل بهتر اند. ظاهر این دربشدهدار نیز شناختهدایره، منحنی و قوسنیم

اند دارای حرکت شدههایی که به شکل دایره ساختههای ویژه و باشکوه استفاده کرد. درباست از آن برای معماری

های درب باشد در مقابللنت دیگر متحرک می 4لنت آن ثابت و  4لنت برخوردارند که  8باشند و از درجه می 360

ها نیز باشد و میزان پوشش آنعدد دیگر متحرک می 2لنت هستند که دوتای آن ثابت و  4دارای  دایرهای نیمشیشه

 .شوندخوان و یا سنسور باز و بسته میه کارتوسیلها بهدرجه است هردو این درب 180

 های باشد که تا حدودی زیادی به دربمی ای درب تلسکوپیهای شیشهدرب یکی دیگر از انواع :درب تلسکوپی

های نمایند اما تفاوت این درب با دربکند و فضای کمی را اشغال میصورت خطی کار میکشویی شبیه است و به

باشد؛ درنتیجه افراد لنگه می 4های پرتردد است و دارای که در تلسکوپی مناسب مکان اسالیدی در این است

شوند به لنگه متحرک به شکل تلسکوپی باز و بسته می 4توانند از آن عبور کنند این طور همزمان میبیشتری به

 .شهرت دارد درب تلسکوپی همین دلیل به

 ایدرب اتوماتیک شیشه نصب

درستی انجام نگیرد کارکرد درب دچار نیاز به تخصص دارد و اگر این کار به ایهای اتوماتیک شیشهدرب نصب

حتماً با  ای اتوماتیکدرب شیشه شود؛ بنابراین برای نصبمی کشی آن دچار سوختگیاختالل خواهد شد و یا سیم

با توجه  ایهای شیشهدرب های معتبر تماس بگیرد و کار نصب را به نیروی ماهر بسپارید. مراحل نصبنمایندگی

باید مراحل زیر طی  ایدرب اتوماتیک شیشه طورکلی برای نصبها تا حدودی متفاوت است اما بهبه مدل آن

 :شود

شود سپس اندازه سفارش داده میشود و درب با کمترین ابتدا طول و عرض و ارتفاع دهانه درب اندازه گرفته می

کنیم تا اندازه درب کامالً مطابق دهانه باشد در مرحله تراز باشد نصب مییک قوطی پروفیل که با کف زمین هم

کنیم در این شود و سپس ریل و نیم ریل را به قوطی نصب میگیری و نصب میهای ثابت و متحرک اندازهبعد لنت

 یبی به تسمه وارد نشودمرحله باید مواظب بود که آس
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کنیم هر لنت به دو هنگر نیاز دارد، قسمت تی شکل های متحرک نصب میو سپس هنگرها را بر روی لنت

وسیله پیچ سر کنیم و در مرحله بعد زیر قوطی پروفیل را تا یکسانت بههای درب پیچ میهنگرها را نیز به چرخ

کشی های متحرک برقنمایم و پس از رگالژ لتها وصل میپروفیلهای ثابت را به داخل کنیم و لنتمته محکم می

 .شودکشی چشمی نیز تنظیم میشود و سیمانجام می

 ایخرید درب اتوماتیک شیشه

را از  ایدرب اتوماتیک شیشه های مختلفی وجود دارد اما بهتر استروش ای اتوماتهای شیشهدرب برای خرید

 .ایید تا بتوانید از گارانتی محصوالت استفاده نماییدهای معتبر خریداری نمفروشگاه

بان کنیم که خرید خود را از شرکت دیدهرا دارید ما به شما پیشنهاد می ایدرب اتوماتیک شیشه اگر قصد خرید

توانید به آدرس اینترنتی این شرکت مراجعه کرده و در ارتباط باقیمت گستر قائم انجام دهید برای این کار می

کننده تمامی ول و میزان گارانتی و مشخصات آن با واحد فروش آن مشورت نمایید. این شرکت عرضهمحص

 .رساندباشد و محصوالت خود را با گارانتی به فروش میاست می ایهای شیشهدرب هایمدل

 ایدرب اتوماتیک شیشه قیمت

باشند و به همین دلیل از قیمت ثابتی ی میشامل انواع مختلف ایهای اتوماتیک شیشهدرب طور که گفته شدهمان

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

o های تری هستند از قیمت بیشتری نسبت به دربهایی که دارای طول و عرض بزرگدرب :اندازه درب

 تر برخوردارندکوچک

o باشند بندی میاز آلومینیوم و یا استیل است و دارای رنگ ایهای شیشهدرب یمفر :نوع فریم درب

 ها نیز متفاوت استهای آندرنتیجه قیمت

o هایی همچون سیستم خالص کن دستی، قفل ها دارای قابلیتبرخی از درب :ها و اجزاء دربقابلیت

یز دارای چند لنگه و چند لنت الکترونیکی، سیستم ضد حریق، چشمی، ریموت و ... هستند و برخی ن

 ها در میزان قیمت درب تأثیرگذار استباشند که تمامی این اجزاء و قابلیتمی

o ای به های شیشهگارانتی و خدمات پس از فروش تمامی درب :میزان گارانتی و خدمات پس از فروش

ها معموالً د قیمت آنهایی که دارای گارانتی بیشتر و خدمات پس از فروش هستنیک اندازه نیست درب

 .باشدکمی بیشتر می

ها روزانه در حال نوسانات زیادی وجود دارد و قیمت درب ایهای اتوماتیک شیشهدرب طورکلی در بازاربه

کنیم با واحد را دارید ما به شما پیشنهاد می ایدرب اتوماتیک شیشه تغییر است به همین دلیل اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات درببان گفروش شرکت دیده

 در شهرهای مختلف ایدرب اتوماتیک شیشه های فروشنمایندگی

ها مراجعه نمایید تا های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی ایدرب اتوماتیک شیشه برای خرید و نصب

در شهرهای بزرگ  ایدرب اتوماتیک شیشه های فروش و نصبمایندگیخریدی مطمئن داشته باشید، برخی از ن

 :اند ازعبارت

o  نمایندگی ایران اتوماتیک در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن

 0912138325تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681مکان، فاز سوم مرکزی، پالک 

o بگیرید تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان 
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