
 

 

 درب اتىماتیک اسالیدینگ شیشه ای در تهران

تا قاب ُای جزاب ّ عثک ُای تشاق تشای   Automatic glass sliding door)(دسب اتْهاتیک اعالیذیٌگ ؽیؾَ ای

  .تکویل ُش ّسّدی طشاحی ؽذٍ اًذ

 .دسُای کؾْیی ؽیؾَ ای ٌُگام هؾاُذٍ ًوای تذّى هاًغ ّ اجاصٍ ّسّد ًْس طثیؼی تَ داخل عاختواى ایذٍ آل ُغتٌذ

اپشاتْسُای دسب اعالیذیٌگ اتْهاتیک  .یک ساٍ حل ّسّدی تا دّام ّ اعتقثال اعت دسب اتْهاتیک اعالیذیٌگ

  .دعتشعی آعاى ّ تذّى دعت سا ایجاد هی کٌٌذ

دسب کؾْیی عاختواى خْد سا اص  .هیلیْى چشخَ آصهایؼ هی ؽًْذدسُای عایثاى ٌدس، دس ُْای عخت تَ هذت یک  

 .طیف گغتشدٍ ای اص هحصْالت عایثاى ٌدس اًتخاب کٌیذ

 . اص ًوًَْ دستِایی اعت کَ کاستشدُای صیادی اص جولَ صٌؼتی اداسی تاصسگاًی ّهغکًْی داسد

 ػلت عیغتن اتْهاعیْىالثتَ اعتفادٍ اص ایي عیغتن تشای ّسّدی پاسکیٌگ داسای هحذّدیت اعت تَ 

 . خاصی کَ دس ایي هکاًیضم ّجْد داسد

 اتىماتیک اسالیدینگ شیشه ای درب ورودی

دسب اتْهاتیک ؽیؾَ ای اًتخاتی تغیاس ػالی تشای ّسّدیِای اداسی ّسّدی التی اهاکي هغکًْی ّسّدی فشّؽگاٍ ُا 

تغیاسی اعت کَ تا دس کٌاس ُن قشاس گشفتي ّ هجتوغ ُای تجاسی هیثاؽذ . دسب اتْهاتیک ؽیؾَ ای هتؾکل اص قطؼات 

 . ُن دسب اتْهاتیک ؽیؾَ ای سا تؾکیل هیذٌُذ

کَ اص جولَ آى سیل ّکاّساص جٌظ آلْهیٌیْم هْتْس هذاس ّ کٌتشل تاکظ ٌُگش تغوَ ُشصگشد کلیذ تؼییي ّضؼیت ؽیؾَ 

 . ّ فشین هیثاؽذ

 درب اتىماتیک اسالیدینگ شیشه ای کیفیت

 .ْد داسد کَ کیفیت دسب اتْهاتیک ؽیؾَ ای سا تؼییي هی کٌذ کَ تَ چٌذ ػاهل هِن اؽاسٍ هیکٌنپاساهتشُای صیادی ّج

 ًْع هْتْس ّ گیشتکظ کَ اص دّ ًْع هْتْس تشاػ ّ تشاؽلظ هی تاؽذ کَ ًْع تشاػ آى کیفیت تیؾتشی ًغثت تَ

 . کٌذًوًَْ تشاؽلظ داسد. ّ تؼذاد تشدد آى تغیاس تیؾتش تْدٍ ّ تا دقت تیؾتش کاس هی 

 درب اتىماتیک اسالیدینگ شیشه ای کنترل باکس

کَ ظاُشا اختالفی دس کاسکشد آى احغاط ًوی ؽْداها دس ّاقغ ایي ًْع قطؼات تکاس سفتَ دس هذاس آى هی تاؽذ کَ کیفیت 

 . هذاس سا تؼییي هیکٌذ کَ ػوذتا افشاد هتخصص قادس تَ تؾخیص آى هیثاؽٌذ

کاسکشد دسب اتْهاتیک هشتْط هی ؽْد تَ طشاحی ًْع دسب ّ هکاى هْسد ًصة ّ ًاگفتَ ًواًذ کَ تخؾی اص کیفیت دس 

 . کیفیت ًصة کَ هی تْاًذ کیفیت کاسکشد دسب اتْهاتیک سا افضایؼ دُذ

تؼضی اص عیغتوِای دسب اتْهاتیک داسای پک تک آپ هیثاؽذ تا دس صهاى قطؼی تشق تشای هذتی تتْاى اص تشق رخیشٍ 

 . تشدد اضطشاسی اعتفادٍ ًوْد ؽذٍ دس هجوْػَ تاطشی جِت

 درب اتىماتیک اسالیدینگ شیشه ای کاربرد قفل مکانیکی

https://www.dormakaba.com/us-en/solutions/products/entrance-systems/automatic-sliding-doors---icu-doors-
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گاُی جِت اهٌیت تیؾتش دس دسب اتْهاتیک ؽیؾَ ای اص قفل هکاًیکی اعتفادٍ هی ؽْد تا دس صهاى هْسد ًیاص جِت 

 . اهٌیت تیؾتش اص آًاعتفادٍ ًوْد

هیثاؽذ الثتَ ایي اتؼاد تَ لحاظ ّصى هحاعثاتی تقشیثا 241دس  021هاکضیون اتؼاد اعتاًذاسد دسب اتْهاتیک ؽیؾَ ای 

 .ّصًی اعت کَ دسب اتْهاتیک تا کیفیت هتْعظ تَ تاال تْاًایی جاتجایی لتِا سا داسد

 درب اتىماتیک اسالیدینگ شیشه ای مزیتهای اصلی

دعتی آى ًیغت ّ فقظ تا چؾوی  اص هضیتِای اصلی دسب اتْهاتیک ؽیؾَ ایایي اعت کَ دیگشًیاص تَ تاص ّ تغت کشدى

 .ُایی کَ تش سّی دسب اتْهاتیک ًصة هیؾْد تشدد سا تؾخیص دادٍ ّ دسب تاص ّ یا تغتَ هی ؽْد

الثتَ عشػت تاص ّ تغتَ ؽذى سا هیتْاى تش سّی هشکض کٌتشل یا کٌتشل تاکظ تٌظین کشد. دیگش هضیت دسب اتْهاتیک 

 .ل تجاست ّ هحل کاس خْاُذ تْدؽیؾَ ای ایي اعت کَ اػتثاس هحل کغة ّ یا هح

 تعمیرات انىاع درب اتىماتیک اسالیدینگ

اًْاع دسب ّ هْتْس ّ اجضا دسب اتْهاتیک اص جولَ کٌتشل تاکظ هی  تؼویشات اص خذهات دیگش هجوْػَ عایثاى دس

 .تاؽذ

ّ تؼویشات دسب اتْهاتیک اعالیذیٌگ تا ؽواسٍ تواط   تشای ًصة  جِت اطالػات تیؾتش ّ دسیافت هؾاّسٍ

 .تواط تگیشیذ. کاسؽٌاعاى ها آهادٍ پاعخ گْیی تَ ؽوا دس توام عاػات کاسی ُغتٌذ  18028292194
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