
 درب تمام اتوماتیک

 . هی تاشذ درب اتوماتیک شیشو ای ّ درب تمام اتوماتیک هجوْعَ عایثاى ُدس تْلیذ کٌٌذٍ

اعت کَ تقشیثا تشای تواهی اهاکي هْسد اعتفادٍ قشاس  درب تمام اتوماتیک کشکشٍ ای یا سّل آپ اص جولَدسب اتْهاتیک 

 . هیگیشد

 . ٍ اشاسٍ کشداص جولَ آى هیتْاى تَ دسب پاسکیٌگ , دسب هغاصٍ ّ اهاکي تجاسی , دسب فشّشگاٍ یا کاسگا

 درب اتوماتیک کرکره ای

ّ اهٌیت ًغثتا خْتی   اص کیفیت دربيای اتوماتیک دسب اتْهاتیک کشکشٍ ای علی سغن قیوت پاییٌتش آى ًغثت تَ دیگش

د قاتل هتش ُن اجشا شذٍ اعت ّ اص کاسکش 7هتشّ استفاع  21ّ  21تا عشض  درب اتوماتیک کرکره ای . تشخْسداس اعت

 . قثْلی تشخْسداس تْدٍ

دسب اتْهاتیک کشکشٍ ای دس تشکیة ًوای عاختواى تَ علت داسا تْدى آى تشای طشح ّ سًگ ُای هتفاّت ُواٌُگی خْتی 

 .داسد ّ هیتْاًذ داسای تشجغتگی ًیض تاشذ ّ صیثا جلٍْ هیکٌذ

اص ًْع آلْهیٌیْهی ,  درب اتوماتیک کرکره ای . ّ ُوچٌیي ًیاصهصشف کٌٌذٍ سا دس صهیٌَ طشاحی ّ اجشا تشطشف هی کٌذ

 . گالْاًیضٍ ّ یا فْالدی تْلیذهیشْد کَ تصْست دّ جذاسٍ ّ تک جذاسٍ هی تاشذ

عاًتی  12الی  1کشکشٍ ُای آلْهیٌیْم دّ جذاسٍ تک پل ّ دّ پل ّ عَ پل داسای هقاّهتِای هختلف اعت ّ عشض آى اص 

 . هتش هتفاّت اعت

 کرکره ای تیغو ىای درب اتوماتیک

درب  تیغَ ُای دسب اتْهاتیک کشکشٍ ای دس تیشتش اًذاصٍ ُای رکش شذٍ تصْست عفاسشی تْدٍ ّ هْجْدی آى دس تاصاس

 . تغیاس کن اعت ّ هعوْال تا عفاسػ هشتشی تلیذ ّ عشضَ هیگشدد اتوماتیک

موتور درب  هیشْد اهادسب اتْهاتیک کشکشٍ ای یا سّل آپذس اتعاد هْسد دسخْاعت هشتشی تشػ خْسدٍ ّ عاختَ 

سّل آپ ًغثت تَ اتعاد ّ ّصى ُش دسب تعییي ّ ًصة هیگشدد کَ ًغثت تَ ّصى کن یا صیاد ّ تشدد دس عاعت آى  اتوماتیک

 . سّی دسب اتْهاتیک قشاس هیگیشد

تی کَ هی تْاًذ تاعث آعیة تَ هْتْس ّ یا کشکشٍ شْد . دس صْس تیغو کرکره اتوماتیک طشاحی ّ ًصة ًاهٌاعة هْتْس ّ

هْتْس ضعیف تش اص تْاى هْسد ًیاص تعثیَ گشدد سّی هْتْس فشاس ّاسد شذٍ ّ پظ اص هذتی هْتْس ضعیف ّ تاالخشٍ اص 

کاس هی افتذ ّ هی عْصد ّ یا گیشتکظ هْتْس دچاس آعیة جذی شذٍ ّ دیگشقاتل اعتفادٍ ًخْاُذ تْد ّ چَ تغا کَ تاعث ایجاد 

 . دس صیش دسب کشکشٍ ای قشاس داسد شْد خطش ّ آعیة تشای افشاد ّ ّعیلَ ای کَ

 موتور درب تمام اتوماتیک

قْی تش تاشذ هی تْاًذ تَ تیغَ ُای کشکشٍ آعیة ّاسد ًوایذ ّ تَ  تیغو کرکره اتوماتیک یا اگش هْتْسًغثت صیادی اص ّصى

یا ایٌَ غضشّفِای تیغَ  هشّس تیغَ کشکشٍ اتْهاتیک دچاس صذاُای ًاٌُجاس ّ تاعث اریت ّ آصاس عاکٌیي تاال عشی شذٍ ّ

 . کشکشٍ اتْهاتیک اص ُن جذا شذٍ ّ سُا هیگشدد ّ خطشات ًاشی اص آى هیتْاًذ تغیاس ًاگْاس تاشذ

 مدار کنترل درب اتوماتیک
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مدار کنترل درب  . هیتْاًذ اص ًْع هعوْلی ّ تک آپ , تکفاص ّ یا عَ فاص تاشذ درب اتوماتیک کرکره ای هذاس کٌتشل

ای هعوْلی سا هیتْاى فقظ تا آى فشهاى تاصیا تغتَ تَ کشکشٍ صادس کشد ّ دس تعضی اص آًِا اص خشّجی کشکشٍ  اتوماتیک

 .چشوی ّ فالشش آى اعتفادٍ کشد

اها دس هذاسُای داسای تک آپ عالٍّ تش خشّجی چشوی ّ فالشش هی تْاى اص اهکي رخیشٍ تشق دس آى تِشٍ تشد کَ دس 

 12رخیشٍ دس هذاس تْعظ تاطشی ُای تعثیَ شذٍ دس آى تِشٍ تشد ّ تشای هذتی حذّد صهاى قطع تشق ًیضتشای هذتی اص تشق 

 . تاس تشدد کَ ًغثت تَ اتعاد ّ ّصى دسب هیتْاًذ کوتش ّ یا تیشتش تاشذ اعتفادٍ کشد

تواى دسُای اتْهاتیک ها ُوچٌیي تشای ساحتی تیشتش ، اهٌیت تِتش ّ ایوٌی تِتش هی تْاًذ تا عیغتن ُای اتْهاعیْى عاخ

دستِای توام اتْهاتیک هجوْعَ عایثاى دس تی خطش ُغتٌذ ، اص لحاظ اقتصادی ّ کاسآهذ ّ طشاحی اًعطاف پزیش  .ادغام شْد

 .داسًذ
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