
 

 

 درب اتوماتیک ریولوینگ

باشد که ظاهر های مدرن و زیبا مییکی از انواع درب)revolving-automatic-Door(: های اتوماتیک ریولوینگدرب

باشد این درب به اسامی دیگری همچون درب چرخشی و دقسمتی است و جنس آن از شیشه میصورت استوانه چنآن به

 .باشدها و مراکز خرید میها، ترمینالهای پرتردد مانند فروشگاهشده است. درب ریولوینگ مناسب مکانگردان نیز شناخته

شود، از مزایای درب ریولوینگ ت انجام میکند و درنتیجه تردد با سهولاین درب محل تردد را به چند قسمت تقسیم می

شوند که های مختلفی ساخته میها و مدلتوان به امنیت باال و جلوگیری از اتالف انرژی اشاره کرد، این درب در اندازهمی

و  درب اتوماتیک ریولوینگ ها از دوام و طول عمر باالیی برخوردارند، در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعهمگی آن

 .های فروش آن در شهرهای مختلف آشنا نماییمنمایندگی

 درب اتوماتیک ریولوینگ انواع

باشد که باید مدل موردنظر خود را با توجه به میزان تردد محیط ها و انواع مختلفی میدارای مدل درب اتوماتیک ریولوینگ

 :اند ازهای درب ریولوینگ عبارتانتخاب کرد. برخی از مدل

  باشد و به پانل می 2شده است که این استوانه دارای ای تشکیلشیشه این نوع درب از یک استوانه :باله 2درب

 .باشدهای کم تردد مناسب میباله شهرت دارد، این مدل برای مکان 2درب 

  شده ست و امکان پانل تشکیل 3باله است که استوانه آن از  3نوع دیگر از درب ریولوینگ درب  :باله 3درب

 .باشدهایی با تردد متوسط میکند این مدل مناسب مکانفراهم میورود و خروج همزمان افراد را 

  های پرتردد شود که میزان چرخش این درب سریع است و برای مکانپانل تقسیم می 4باله به  4درب  :باله 4درب

 .گیردمورداستفاده قرار می

 است که در مرکز این درب یک های ترکیبی های ریولوینگ دربهای ویترین دار: یکی دیگر از انواع دربدرب

 .شودباله ساخته می 4باله و  3صورت درب اسالیدینگ نیز وجود دارد و دارای ویترین است این مدل به

 شده که ای طراحیگونهباشد این درب بههای ریولوینگ مدل بریک اوت مینوعی دیگر از درب :درب بریک اوت

توان سوزی و زلزله میشود اما هنگام حوادثی همچون آتشبسته می وسیله سنسور و اپراتور باز وحالت عادی به

 .وسیله دست باز کرد و از خروجی اضطراری آن استفاده کردبا ضربه به درب آن را به

  

 درب اتوماتیک ریولوینگ نصب

باشد و این کار نیاز به های اتوماتیک مینیز مانند سایر درب اتوماتیک ریولوینگ هایدرب اندازینصب و راه

تواند تنها با کمک دفترچه راهنما آن را نصب نماید؛ بنابراین باید نصب تخصص و مهارت دارد و خود فرد نمی

های د نصب دربهای معتبر و باتجربه سپرد تا کارکرد درب دچار اختالل نشوها را به نمایندگیاین درب

های اتوماتیک باید مراحل طورکلی در تمامی دربها تا حدودی متفاوت است اما بهریولوینگ با توجه به مدل آن

 :زیر طی شود

o های دربنصب صفحه پایه و ریل 

o های آننصب براکت لیمیت سوییچ و تنظیم پیچ 

o سیم بندی چشمی گیرنده و فرستنده 

o به مرکز کشی درب و بستن کلید سکتورسیم 

o زن به کانکتورنصب المپ چشمک. 

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/
https://www.cuhadaroglu.com/en/categories/structural-elements/product/construction-automation/revolving-door-systems/automatic-revolving-doors/
https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://automatdoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%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/


 

 

 درب اتوماتیک ریولوینگ خرید

باشد بسیار مناسب صورت همزمان زیاد میهایی که ورود و خروج افراد بههای ریولوینگ برای مکانخرید درب

مچنین توان از ورود گردوغبار به داخل ساختمان و اتالف انرژی جلوگیری کرد هها میاست و با خرید این درب

های ریولوینگ کنند. برای خرید دربها از ایمنی بسیار باالیی برخوردارند و تردد را دچار سهولت میاین درب

 های مختلف مراجعه نماییدتوانید به فروشگاهمی

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

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

کننده گارانتی و مشخصات آن با واحد فروش شرکت مشورت نمایید. این شرکت عرضه باقیمت محصول و میزان

باشند؛ ها دارای گارانتی میباشد و تمامی دربهای ریولوینگ میهای درب اتوماتیک ازجمله دربتمامی مدل

ریدی مطمئن و های نصب آن نیز استفاده کنید و ختوانید از نمایندگیهمچنین در صورت خرید از این شرکت می

 .آسان را تجربه نمایید

 73آباد، بلوک نمایندگی فروش در کرج: آدرس: کرج، میدان استاندارد، بلوار کامیون داران، شهرک صنعتی شیخ .

 09127244975و  026 34093578تلفن:

  و  031 36623555. تلفن:817نمایندگی فروش در اصفهان: آدرس: اصفهان، خیابان ارباب، ساختمان

09133021659 

 :09173142823نمایندگی فروش در شیراز: آدرس: شیراز، بلوار پاسداران. تلفن 

 درب اتوماتیک ریولوینگ قیمت

تر است و علت این قیمت بیشتر زیبایی ها تا حدودی گراننسبت به سایر درب درب اتوماتیک ریولوینگ قیمت

حال باشد؛ باایندرب، ایمنی بسیار باال، مقاومت درب در برابر ضربه و خراش و جلوگیری از اتالف انرژی می

دارد. برخی  ها به عوامل مختلفی بستگیهای آن از یک رنج قیمت برخوردار نیستند و میزان قیمت آنتمامی مدل

 :اند ازاز این عوامل عبارت

o هایی که دارای باله بیشتری هستند از قیمت بیشتری برخوردارندهای درب: دربتعداد پانل 

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

 باشدآن بیشتر از چینی می های اروپاییگیرد که قیمت مدلمورداستفاده قرار می

o  برند درب: این درب دارای برندهای مختلفی هستند و توسط کشورهایی همچون هلند و چین ساخته

 باشدتر میهای چینی ارزانشوند قیمت مدلمی

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

های درب بیشتر باشد قیمت آن نیز ریموت و ... هستند، هراندازه میزان اجزاء و قابلیتحریق، چشمی، 

 یابدافزایش می

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

ها بیشتر مت آنهایی که دارای گارانتی بیشتر و خدمات پس از فروش هستند قییک اندازه نیست درب

 باشدمی

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

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

ها اطالع ستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات درببان گکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 یابید

 در شهرهای مختلف درب اتوماتیک ریولوینگ های فروشنمایندگی

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%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c/
https://automatdoor.com/automatic-sliding-door/


 

 

ها مراجعه نمایید تا های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی درب اتوماتیک ریولوینگ 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 مختلف عبارت درب اتوماتیک ریولوینگ فروش و نصب

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

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681مکان، فاز سوم مرکزی، پالک 

o بگیرید تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان 

 

tell://+9855441824/
tell://+9855441824/

