
 

 

 درب اتُناتیک طیظٌ ای کظُیی فرهطگاً

رانیتُان در ندلَای (automatic glass sliding shop door)اتیک طیظٌ ای کظُیی فرهطگاًدرب اتُن

بَا ىصبت بٌ ىُع اشتفادً ه یا ظراحی فیزیکی با یکدیگرکانال فرق نختلف ه ابػاد نتفاهت دید شاخت ایو در

دارىد ٍم از لحاظ نقدار نتریال نُرد اشتفادً در درب اتُناتیک نُرد ىظر ه ٍم از لحاظ قیهت تهام طدً کٌ در 

 .ندلَای نختلف نیتُاىد بصیار اختالف داطتٌ باطد

 اىُاع درب اتُناتیک طیظٌ ای کظُیی فرهطگاً

در اتُناتیک  درب اتُناتیک اشالیدیيگ دهظرفٌ ، درب اتُناتیک تلصکُپی ، ناتیک اشالیدیيگدرب اتُ

 . تلصکُپی دهظرفٌ ، درب اتُناتیک بدهن فریم یا فریم لس

درٍایی ٍصتيد کٌ کٌ بصُرت کانال نػهُلی بُدً ه بیظتریو اشتفادً ه درخُاشت  دربَای اتُناتیک اشالیدیيگ

د ایو درٍا تظکیل طدً از یک لت یا ده لت نتحرک کٌ در ده ظرف نرکز اپراتُر قرار را بیو نصرف کييدگان دار

نیگیرد ه در جَات راشت ه چپ حرکت نیکيد ه هقتی کٌ درب بٌ شهت بصتٌ طدن نیرهد ٍر ده لت در کيار 

غهُنی ه  را در بیظتر نکاىَای خصُصی ه دربَای اتُناتیک ٍم قرار گرفتٌ ه رهی ٍم چفت نی طُىد ایو ىُع از

 .اداری نیتُاىید نظاٍدً کيید ایو درٍا بیظتریو کاربرد را در بیو تهانی دربَای اتُناتیک طیظٌ ای دارىد

 اپراتُر درب اتُناتیک طیظٌ ای کظُیی فرهطگاً

دارای نُتُر براطلس ه یا براش بُدً ه کيترل باکس آن  اپراتُر درب اتُناتیک طیظٌ ای کظُیی فرهطگاً

ع آىالُگ ه یا دیجیتال باطد قعػا ت دیگری کٌ تظکیل دٍيدً ایو شیصتم نیباطد غبارت اشت از نیتُاىد از ىُ

غدد ٍيگر یا یا ىگَدارىدً چرخدار کٌ ٍر کدام دارای ده غدد غلعک نیباطد جَت حرکت بر رهی نقعع ریل  4

 ىُع دیگر . یظٌ ایچظهی فتُشل درب اتُناتیک ط اپراتُر درب اتُاتیک ٍرز گرد ه تصهٌ ه ٍهچيیو ده غدد

دربَای اتُناتیک تلصکُپی ٍصتيد ایو دربَا برای نکاىَایی کاربرد دارىد کٌ نقدار  دربَای اتُناتیک طیظٌ ای،

 . بازطُی بیظتری را بٌ لحاظ ىُع کاربری نحل ه نکان نُرد ىظر ىیاز دارىد اشتفادً نیظُد

طد با ایو تفاهت کٌ ایو شیصتم از ده لت نتحرک نیبا دربَای اتُناتیک اشالیدیيگ ایو دربَا تا حدهدی طبیٌ

لت نتحرک کٌ ده بٌ ده در ده جَت نخالف حرکت نیکييد ه باغث فضای بازطُی  4کٌ در یک جَت ه یا 

ده لت اىتَایی کيار ٍم چفت نی طُىد  دربَای اشالیدیيگ بیظتری نیظُىد ایو لتَا ٍيگام بصتٌ طدن ٍهاىيد

 . ل قرار نیگیرىد ه دٍيٌ درب را بٌ ظُر کانل پُطض نی دٍيده لتَای دیگر پظت شر لتَای اه

https://www.assaabloyentrance.co.nz/en/products/automatic-doors/sliding-doors/sliding-door-systems/all-glass-sliding-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%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/
http://sayebandoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/


 

 

بٌ دلیل نکاىیک خاصی کٌ دارد باید دارای نُتُری با قدرت باال باطد  درٍای اتُناتیک اپرتُر ایو ىُع شیصتم از

کهی  اپراتُر درب اتُناتیک طیظٌ ای لت نتحرک را بٌ راحتی جابجا کيد . دیگر قعػات ایو ىُع 4تا بتُاىد 

 .نتفاهت ه خاص نیباطد ىصبت بٌ درٍای اشالیدیيگ

 درب اتُناتیک طیظٌ ای کظُیی فُلدیيگ فرهطگاً

ىصبت بٌ دیگر شیصتهَای  دربَای اتُناتیک اتُبُشی درب اتُناتیک طیظٌ ای کظُیی فُلدیيگ فرهطگاً یا

درب اتُناتیک کانال نتفاهت ه خاص اشت لتَای ایو شیصتم بٌ صُرت لتَای دهتایی بُدً کٌ تُشط یراقَای 

 . نخصُص بٌ یکدیگر نتصل نیظُىد

لت  4درده حالت یکعرفٌ ه دهظرفٌ اجرا نی طُد در ندلَای دهظرفٌ کٌ دارای  درب اتُناتیک ایو شیصتم از

شهت چپ ه راشت حرکت کردً ه در اىتَای نصیر ده لت بٌ ٍم نتصل طدً رهی ٍم تا نی  اشت ده بٌ ده بٌ

 . درصد باز نی کيد 08طُىد ه نصیر ترد را بٌ صُرت اشتاىدارد تا 

 بٌ درٍای اتُناتیک صد در صد بازطٍُم نػرهفيد . نکاىیزم ه نکاىیک ایو ىُع درب اتُناتیک طیظٌ ای ایو

 . ای برقی طیظٌ ای دیگر قابل نقایصٌ ىیصتبا دیگر درٍ درب اتُناتیک

تظکیل طدً از ده غدد پک فُلی یا فلکٌ کٌ ٍر کدام دارای شٌ غدد  در اتُناتیک طیظٌ ای نکاىیزم ایو ىُع

فُلی با دىدً ه قعرنختلف کٌ ٍر یک از دىدً ٍا هظیفٌ ای را بر غَدً دارىد . در ایو شیصتم باید از نُتُری 

یی جابجای ایو لتَا را با نکاىیزم خاصی کٌ دارىد داطتٌ باطد نتُر تُشط تصهٌ نخصُص اشتفادً طُد کٌ تُاىا

 .بٌ یکی از فُلیَا نتصل نیظُد

نیظُد ده غدد فُلی دیگر تُشط تصهٌ ٍای نتفاهت بٌ صُرت ضربدری بٌ ٍم هصل نی طُىد . برق ه فرنان 

 .هصل نی طُد یکدرب اتُنات نُتُر بٌ هشیلٌ شیم ه کاىکتُرٍایی بٌ کيترل باکس

 درب اتُناتیک طیظٌ ای کظُیی گردان فرهطگاً

اشت انا فریم لتَای آن ىُرد طدً ه ه با قُس  درب اتُناتیک اشالیدیيگ درب اتُناتیک گردان ازىظر کلی طبیٌ

برای فضاٍایی  درب اتُناتیک نُرد ىظر خم نی طُد ه لتَا در یک نصیر قُس حرکت نیکييد . ایو ىُع از

 . کاربرد دارد کٌ از لحاظ نػهاری دارای ظراحی خاص بُدً ه ایو ىیازدرآن نُقػیت دیدً طدً اشت

ٍم نیتُاىد بٌ صُرت دشتی اجرا طُد ه ٍم بصُرت برقی . در بػضی از  درٍای برقی اتُناتیک طظٌ ای رهلُیيگ

دربَای  دً نیکييد .ازایو شیصتمشیصتهَای رهلُیيگ اتُناتیک از ده غدد چظهی برای ٍر ظرف اشتفا



 

 

برای جاٍای اشتفادً نیظُد کٌ غالهً بر ىیاز نػهاری گزیيٌ صرفٌ جُیی اىرژی در پرهژً نَم  اتُناتیک برقی

 .باطد

 

  

 


