
 

 

 درب اتوماتیک تلسکوپی

های مختلف مورداستفاده های اتوماتیکی که برای مکاندرب)Automatic telescopic door:(درب اتوماتیک تلسکوپی

است که درواقع جزء  درب اتوماتیک تلسکوپی هاهای این دربباشند، یکی از مدلگیرند شامل انواع مختلفی میقرار می

صورت تلسکوپی سته شدن این درب بهشود با این تفاوت که سیستم باز و بهای کشویی یا اسالیدینگ محسوب میدرب

باشد اما به علت تردد باال نیاز به بازشوی زیاد هایی است که عرض دهانه ورودی کم میباشد. این درب مناسب مکانمی

باشد و دارای های کشویی میها زیباتر از سایر دربهای تلسکوپی از امنیت باالیی برخوردارند و ظاهر آنباشد، دربمی

های فروش و و نمایندگی درب اتوماتیک تلسکوپی های مختلفی است در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعو مدلانواع 

 .ها در شهرهای مختلف آشنا نماییمنصب آن

 انواع درب اتوماتیک تلسکوپی

باشد، ها میهای آنها در تعداد لتشوند، درواقع تمایز این مدلهای مختلفی ساخته میدر مدل های اتوماتیک تلسکوپیدرب

 :اند ازهای درب تلسکوپی عبارتبرخی از انواع مدل

  های ثابت در باشد و لنگهشود که دو لنگه آن ثابت میلنگه درب می 6لنگه: این نوع درب درواقع شامل  4درب

شوند در هنگام باز که در وسط قرار دارد متحرک است و باز و بسته میلنگه آن 4گیرند و کنار دیوار قرار می

لنگه بر  4طور کامل هر گیرند و پس از باز شدن درب بهدا روی لنگه دومی قرار میها وسطی ابتشدن درب لنگه

 .گیرندهای ثابت قرار میروی لنگه

  باشد و به ها ثابت و دوتای دیگر متحرک میاند که یکی از آنشدهلنگه تشکیل 3ها نیز از لنگه: این درب 2درب

 .باشدعرض میهای کمودیشوند این مدل مناسب ورسمت راست یا چپ باز می

  باشد و درنتیجه هر عدد لت آن متحرک می 4شده است که هر لنگه ساخته 4لنگه متحرک: این مدل نیز از  4درب

 .گیرندها بر روی دیوار کناری قرار میشوند و هنگام باز شدن کامل درب لنگهلنگه باز و بسته می 4

  شده است و هردو لنگه درب به سمت چپ یا راست حرک تشکیللت مت 2لنگه متحرک: این درب نیز از  2درب

ها های آنهایی که تمامی لتگیرند. دربشوند و هنگام باز شدن کامل بر روی دیوار کناری قرار میباز می

 .ها وجود نداردهای ثابت در آنباشند که امکان نصب لنگهعرضی میهای کممتحرک است مناسب مکان

 تلسکوپی نصب درب اتوماتیک

درستی نصب نشود ممکن است کارکرد درب با اختالل کاری تخصصی است و اگر به درب اتوماتیک تلسکوپی نصب

د و حتماً باید کار نصب های تلسکوپی را نصب کنمواجه شود و میزان امنیت درب کاهش یابد؛ بنابراین نباید خود فرد درب

ها تا های تلسکوپی با توجه به مدل آنهای معتبر و نیروی خبره بسپارید. نصب دربهای تلسکوپی را به نمایندگیدرب

های آن باید مراحل های کشویی است و در تمامی مدلها مانند سایر دربطورکلی نصب این دربحدودی متفاوت است اما به

 :زیر طی شود

 د الکترونیکی و تجهیزات مکانیکینصب بر 

 کشی درب و بردسیم 

 هایی که در مسیر درب قرار دارندریگالژ میکرو سوییچ 

 کد دهی ریموت و تست کردن باز و بسته شدن درب 

 اندازی دربتنظیم میکروپروسسور و راه 

 درب اتوماتیک تلسکوپی خرید

https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%84%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%be%db%8c/
https://www.portalp.com/telescopic-doors/?lang=en
https://automatdoor.com/category/%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/category/%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/door-automatic-glass/
https://automatdoor.com/automatic-sliding-door-2/


 

 

ها دارای مزایای زیادی هستند و از اتالف ین دربصرفه خواهد بود چراکه اهای تلسکوپی بسیار بهخرید درب

ها از امنیت دهند سرمایش و گرمایش محیط تلف شود همچنین این دربنمایند و اجازه نمیانرژی جلوگیری می

بخشند. برای خرید ها بسیار شیک است و درنتیجه نمایی زیبا به ساختمان میباالیی برخوردارند و ظاهر آن

های مختلف مراجعه نمایید و یا خرید خود را از صورت حضوری به فروشگاهتوانید بهمیهای تلسکوپی درب

کنیم که را دارید ما به شما پیشنهاد می درب اتوماتیک تلسکوپی های اینترنتی انجام دهید اما اگر قصد خریدسایت

 بان گستر قائم انجام دهیدخرید خود را از شرکت دیده

توانید به آدرس اینترنتی این شرکت مراجعه کرده و در ارتباط باقیمت محصول و میزان گارانتی برای این کار می

های درب کننده تمامی مدلواحد فنی شرکت مشورت نمایید. این شرکت عرضهو مشخصات آن با واحد فروش و یا 

های خود از مواد باکیفیت و طراحی زیبا استفاده باشد و ساخت دربهای تلسکوپی میاتوماتیک ازجمله درب

توانید از باشند؛ همچنین در صورت خرید از این شرکت میها دارای گارانتی مینمایند و تمامی دربمی

 .های نصب آن نیز استفاده کنید و خریدی مطمئن و آسان را تجربه نماییدنمایندگی

 درب اتوماتیک تلسکوپی قیمت

باشند چراکه زیبایی و مزایای این درب بسیار زیاد قیمت میهای اتوماتیک گرانهای تلسکوپی جزء دربدرب

باشند و به همین دلیل از های متفاوتی میدارای مدل های اتوماتیک تلسکوپیدرب طور که گفته شداست اما همان

اند ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارتت ثابتی برخوردار نیستند و میزان قیمت آنقیم

 :از

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

 تر برخوردارندکوچک

o هایی که باشد، دربمت درب تلسکوپی مدل آن میمدل درب: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در میزان قی

 های بیشتری هستند از قیمت بیشتری برخوردارنددارای تعداد لت

o هایی همچون سیستم خالص کن دستی، سیستم ضد ها دارای قابلیتها و اجزاء درب: برخی از دربقابلیت

های درب بیشتر اء و قابلیتسرقت، سیستم ضد حریق، چشمی، ریموت و ... هستند، هراندازه میزان اجز

 یابدباشد قیمت آن نیز افزایش می

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

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

 باشدمی

ها های تلسکوپی نوسانات زیادی وجود دارد و قیمت دربهای اتوماتیک ازجمله دربطورکلی در بازار درببه

را دارید ما به شما پیشنهاد  درب اتوماتیک تلسکوپی روزانه در حال تغییر است به همین دلیل اگر قصد خرید

ها اطالع و از میزان قیمت و مشخصات درب بان گستر قائم تماس حاصل نماییدکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 .یابید

 در شهرهای مختلف درب اتوماتیک تلسکوپی های فروشنمایندگی 

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

های ها استفاده نمایید، برخی از نمایندگیمحصولی با گارانتی به شما عرضه گردد و از خدمات پس از فروش آن

 :اند ازدر شهرهای بزرگ عبارت درب اتوماتیک تلسکوپی فروش و نصب

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   

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%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84/
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%b3%da%a9%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%84/
https://automatdoor.com/%d8%aa%db%8c%d8%ba%d9%87-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%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%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 

 


