
 

 

 درب اتُناتیک عیغٌ ای نثلثی

(Triangular glass automatic door) درب اتُناتیک عیغٌ ای نثلثی  یکی دیس از اىُاع

 .تُلیر عرً تُضط ضایتان در نی ةاعر درب اتُناتیک عیغٌ ای

کیلُگسم ، نغذصات: ةرىٌ نثلثی ه غهس  55-55آلیاژ آلُنیيیُم ، نياضب ةسای هزن درب:   جيص درب فُق از

 نحصُل ظُالىی تس اضت

تلسیتاو در اىُاع درب دادلی ه دارجی كاةل ىصب اضت ه نی تُاىر در ٍس ده ظسف ةسای درب ٍای فغار یا کغظ 

 .ىصب عُد

نثلثی اضتفادً نی کيیم؟ چسا از درب اتُناتیک عیغٌ ای  

ضيطُر حسکتی ،گشیيٌ دیگسی ةسای نعاةلت ةا نغذصات نررن ظساحی اضت.   دارای درب اتُناتیک عیغٌ ای

آىَا ٍُعهيراىٌ ظاٍس نياظق تجاری ه نحیط کار را ةَتُد ةذغیرىر. ایو نُارد ةسای نکاىَای کاری ، نساکش دسیر 

ىص ٍا ه ضایس نُارد ایرً آل اضت، آپارتهاىَا ، ٍتل ٍا ، کافٌ ٍا ، کيفسا . 

 

تير. رهعَای هرهد ٍط درب اتُناتیک عیغٌ ای ةٌ ٍهیو دلیل در حال ارائٌ ظیف گطتسدً ای از ضیطتم

دُدکار کغُیی اىػعاف پزیسی ه راحتی زیادی را ةسای دضتسضی ضادً ه ضسیع ه ةرهن تهاس ةا آن فساٍم نی 

آهرد. در ظیف گطتسدً ای از نحصُالت نا ، عها نی تُاىیر راً حل هرهدی نياضب ةسای ٍس ضادتهان ، دُاً 

زی ةا ضیطتم غانل ، پیرا کيیرةسای ضادت در حیو تُضػٌ ه یا ةسای اتصاالت یکپارچَطا . 

 كیهت درب اتُناتیک عیغٌ ای نثلثی

https://www.avantisystemsusa.com/glass-products/doors/sliding-doors/automatic-doors/
https://www.avantisystemsusa.com/glass-products/doors/sliding-doors/automatic-doors/
http://sayebandoor.com/%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-%da%a9%d8%b1%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ad%d9%86%db%8c/
http://sayebandoor.com/%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-%da%a9%d8%b1%d9%88-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%ad%d9%86%db%8c/


 

 

ةطیار گسان اضت ، انا نا ایو كیهت را ةا كیهت  درب کغُیی اتُناتیک نسدم احطاس نی کيير کٌ كیهت ضیطتم

ضيطُر حسکت نی تُاىر ةرهن اضتفادً  درب اتُناتیک عیغٌ ای نياضب ةسای عها ارائٌ نی دٍیم. از آىجایی کٌ

ز دضت عسهع عُد ، آىَا حتی ةا چهران در ٍس ةازه یا ىگٌ داعتو ضتر دسیر ، راحتی را ةٌ ٍهٌ ارائٌ نی دٍيرا . 

نػهُالو در نکاىَای پس رفت ه آنر ناىير كعػات تجاری ، ٍتل ٍا ه نکاىَای گسهٍی  درٍای کغُیی اتُناتیک

درب کغُیی اتُنتیل ، ةرهن تُجٌ ةٌ ةسای ىغان دادن نساكتت ه کهک ةٌ نغتسی نياضب اضتفادً نی عُد. 

گسهً ضيی یا تُاىایی ٍای ةرىی ، چیشٍایی را کٌ نی تُاىیر ةٌ راحتی جطتجُ کيیر فساٍم نی کير. ایو نُارد 

ٍهچيیو در نلاظع زناىی نذتلف ناىير ةيادر داىٌ ه تجاری اضتفادً نی عُد. ةا پیگیسی درٍای نذتلف ةٌ 

ُد ، نی تُاىیر تػراد زیادی از افساد را ةس اضاس ایو نُارد ةتیيیرٍهساً درب ٍای کغُیی اتُناتیک د . 

 نلایطٌ کیفیت درب اتُناتیک عیغٌ ای نثلثی را ةا نغاةٌ آن

درهازً ٍای ضيطُر کغُیی اتُناتیک ةا نُفلیت ةاغث کاٍظ صسفٌ جُیی در نصسف اىسژی نی عُد ه ضاالىٌ 

ٍشیيٌ ٍای ديک کييرً ه گسم عرن را کاٍظ نی دٍر. درهازً ٍا فلط فػال نی عُىر ه ةالفاصلٌ ةطتٌ نی 

نی دٍر فُراو نغکل ایيکٌ  کٌ ىغان  عُىر تا درهازً ٍای ةاكیهاىرً عسهع عُد. یک درب فػال عرً ةا ضيطُر

 .عذصاو ةایر یک هرهدی ةشرگ را ةاز کيیر حل نی کير

دارای ضيطُر ، تایهس الکتسهىیکی ه ریهُت کيتسل اضت تا ةٌ عها انکان دٍر  درب کغُیی اتُناتیک ضیطتم

عها در آغُش ایهو  ةرهن در هاكع حضُر در درهازً ٍا را ایهو ه ةاز کيیر. آىَا رضایت عها را از ایيکٌ دفتس یا کار

اضت ، فساٍم نی آهرىر. ةریَی تسیو نشیت راً اىرازی یک درهازً حطی اتُناتیک ، انيیت اضت زیسا از 

 .کالٍتسداران ه ضاركان در ٍس ده ىُع تجاری ه نطکُىی جلُگیسی نی کير

کان را در حیاط عها غالهً ةس جلُگیسی از دضتسضی غیسكاىُىی ، یک درهازً انيیتی در داىٌ عها حیُاىات ه کُد

ه ةٌ دهر از ىیاز ه یا تسافیک در انان ىگٌ نی دارد. عها کيتسل نی کيیر کٌ چٌ کطی ةتُاىر انُال عها را در 

دضتسس داعتٌ ةاعر ، ةياةسایو تيَا کطاىی کٌ هارد داىٌ یا نحل کار عها ٍطتير افسادی ٍطتير کٌ عها ةٌ آىَا 

 .اجازً نی دٍیر

ضيطُر حسکت اجازً نی دٍر تا انيیت ه احطاس انيیت داعتٌ ةاعیر. در  کغُیی درب عیغٌ ای اتُناتیک

نلایطٌ ةا درهازً ٍای دضتی ، نی تُاىیر در ىشدیکی یک درهازً ضيطُر دُدکار كسار دٍیر ، ةياةسایو اگس کطی ةٌ 

 .یاد ىراعتٌ ةاعر کٌ آن را ةتيرد ، نی تُاىر ةا ریهُت از انُال دُد نحافظت کير



 

 

در غیو حال ، نی تُاىیر ةٌ ةازدیرکييرگان اجازً دٍیر ةرهن كرم زدن ةٌ ضهت درهازً یا عسهع کار آن در داىٌ 

یا نحل کار دُد هارد عُىر. هكتی راىيرگی نی کيیر ، ةسای عسهع یا در ىشدیکی درهازً نجتُر ىیطتیر از اتُنتیل 

تی در دارج از نغکی ضیاً اضت از اٍهیت هیژً ای دُد دارج عُیر ، کٌ ایو انس ةٌ هیژً در آب ه ٍُا یا هك

 .ةسدُردار اضت. ٍهچيیو نی تُاىیر زنان تادیس درهازً ةطتٌ عرن درب اتُناتیک اضالیر را تيظیم کيیر

( ةگیسیر. نا دُعحال نی عُیم ةٌ تهام 18028295190جَت اظالغات ةیغتس ةا ضایتان در تهاس)

سیو اىتذاب کهک کيیمضُال ٍای عها پاضخ دٍیم ه عها در ةَت . 

 تغکس فساهان از عها

  

 

 


