
 

 

 درب اتوماتیک فولدینگ

های مختلفی باشد که در مکانهای جدید مییکی از انواع درب)Folding-Automatic-Door:( درب اتوماتیک فولدینگ

های د و برای محیطشوشود، این درب به اسامی دیگری همچون درب تاشو و اتوبوسی نیز شناخته میاز آن استفاده می

 .سازی در فضا ایجاد شودگیرد تا حداکثر بهینهعرض که میزان تردد باالست مورد استفاده قرار میکم

 90کند درنتیجه تقریباً کار می break out هایهای اتوماتیک متفاوت است و با لتهای فولدینگ با سایر درباپراتور درب

بخشد و د؛ همچنین ظاهر این درب بسیار زیباست و نمایی زیبا به ساختمان میشودرصد تاشوی درب جهت تردد باز می

درب اتوماتیک  ها و... استفاده کرد. در این نوشتار قصد داریم شمارا با انواعها، منازل، هتلتوان از آن برای فروشگاهمی

 .ها در شهرهای مختلف آشنا نماییمهای فروش و نصب آنو نمایندگی فولدینگ

 انواع درب اتوماتیک فولدینگ

ها از ها داری فریم هستند و شیشه و فریم آنباشد و معموالً بیشتر آناز شیشه می های اتوماتیک فولدینگدرب جنس

توان با توجه به که می شوندها در دو نوع تک جداره و دوجداره ساخته میبندی متنوعی برخوردار است این دربرنگ

های لوالیی دو لنگه است اما های فولدینگ شبیه دربها را انتخاب کرد. شکل ظاهری دربمیزان هزینه خود یکی از آن

 .اندوسیله لوال به هم متصل شدهها بهشده است و لنگههای تاشو هر لنگه به دو درب تقسیمدرب

ها درب شود که به آنجهت باز و بسته میباشد در یک مدل درب تنها به یکیها به دو شکل مطورکلی طراحی این درببه

ای گونهتوان بهها را میشوند همچنین این دربصورت دوطرفه باز و بسته میشود و برخی بهطرفه گفته میفولدینگ یک

توان آن را رد این است که میصورت داخلی یا خارجی باشد. مزیتی که درب تاشو داها بهنصب کرد که باز شوندگی آن

شود و درنتیجه باز تنها قسمتی از درب باز و بسته میباز یا قفل باشد در حالت نیمهصورت نیمهای تنظیم کرد که بهگونهبه

های پرتردد بهتر باشد اما برای محیطهای کم تردد مناسب میتوان از اتالف انرژی جلوگیری کرد این حالت برای مکانمی

 .صورت تمام باز تنظیم کردت درب را بهاس

 نصب درب اتوماتیک فولدینگ

تواند آن را نصب نماید؛ ای نیاز دارد و خود فرد نمیکاری تخصصی است و به مهارت ویژه درب اتوماتیک فولدینگ نصب

های معتبر سپرد تا امنیت آن افزایش یابد و کارکرد درب دچار اختالل ها را باید به نمایندگیبنابراین کار نصب این درب

ده درب تاشو باید در باالی درب نصب شود و یک سوییچ چندحالته برای نحوه باز شوندگی درب نشود. موتور و ریزپردازن

ها وسیله قرقره درب را به ریلگیرد و باید چند عدد ریل را نیز در باال و پایین درب وصل کرد و بهنیز در آن قرار می

نصب درب اتوماتیک تاشو باید مراحل زیر طی طورکلی برای ها درب را روی ریل حرکت دهند. بهوصل نمود تا قرقره

 :شود

 نصب موتور الکتریکی 

 های مکانیکینصب گیربکس و قسمت 

 نصب برد الکترونیکی 

 اندازی تجهیزات ایمنی مانند سیستم ضد حریق و ضد سرقت و قفلنصب و راه 

 های کنترل دستینصب شستی 

 کد دهی ریموت. 

 ید درب اتوماتیک فولدینگخر

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-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://www.tormax.com/en/40/products/automatic-doors/folding-doors.html
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-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%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-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%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-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%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%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/


 

 

طور که گفته شد حالت باز شوندگی این درب صرفه خواهد بود زیرا همانبسیار به درب اتوماتیک فولدینگ خرید

وان از اتالف سرمایش و گرمایش محیط جلوگیری کرد همچنین خرید این درب برای تبه چندین صورت است و می

های فولدینگ بخشد. برای خرید دربعرض بسیار مناسب ست و ظاهری زیبا به ساختمان میهای کممحیط

را  درب اتوماتیک فولدینگ های فروش مراجعه کرد اما اگر قصد خریدهای مختلف یا سایتتوان به فروشگاهمی

 بان گستر قائم انجام دهیدکنیم که خرید خود را از شرکت دیدهدارید ما به شما پیشنهاد می

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

های اتوماتیک های دربکننده تمامی مدلمشخصات آن با واحد فروش شرکت مشورت نمایید. این شرکت عرضهو 

باشد؛ بنابراین های مجاز نصب نیز میرساند و دارای نمایندگیاست و محصوالت خود را با گارانتی به فروش می

 .خریدی مطمئن و آسان را با آن تجربه خواهید کرد

 ک فولدینگدرب اتوماتی قیمت

طور که گفته شد این درب شود اما همانقیمت و مدرن محسوب میهای گرانجزء درب درب اتوماتیک فولدینگ

باشد و به همین دلیل از قیمت ثابتی برخوردار نیست و های مختلفی مانند تک جداره و دوجداره مینیز دارای مدل

 :اند ازی از این عوامل عبارتها به عوامل مختلفی بستگی دارد. برخمیزان قیمت آن

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

 تر برخوردارندکوچک

o های تک جداره برخوردارندهای دوجداره و بافریم از قیمت بیشتری نسبت به دربجنس درب: درب 

o هایی همچون سیستم خالص کن دستی، قفل دارای قابلیت هاها و اجزاء درب: برخی از دربقابلیت

الکترونیکی، سیستم ضد سرقت، سیستم ضد حریق، چشمی، ریموت و ... هستند و برخی نیز دارای چند 

 ها در میزان قیمت درب تأثیرگذار استباشند که تمامی این اجزاء و قابلیتلنگه و چند لنت می

o شده درب تأثیرگذار است، نصب و صب نیز در قیمت تماممیزان دستمزد نصاب: میزان دستمزد ن

کاری تخصصی است و این کار باید توسط نصاب ماهر یا  های اتوماتیک فولدینگدرب اندازیراه

ماهر معموالً کمی بیشتر  های نصب باتجربه وهای باتجربه انجام گیرد، میزان دستمزد نمایندگینمایندگی

 کنداین هزینه بیشتر، طول عمر و امنیت درب را تضمین می باشد اماها میاز سایر نصاب

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

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

 .باشدبیشتر می

ها روزانه در حال نوسانات شدیدی وجود دارد و قیمت درب های اتوماتیک فولدینگدرب طورکلی در بازاربه

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

 .ها اطالع یابیدت و مشخصات درببان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمفروش شرکت دیده

 در شهرهای مختلف درب اتوماتیک فولدینگ های فروشنمایندگی 

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

درستی صورت گیرد و میزان امنیت درب افزایش یابد، برخی از خریدی مطمئن داشته باشید تا نصب آن به

 :اند ازدر شهرهای مختلف عبارت درب اتوماتیک فولدینگ های فروش و نصبنمایندگی

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

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

o بگیرید تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان 

 

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://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://automatdoor.com/automatic-sliding-door/
tell://+9855441824/


 

 

 


