
باران دُر - مقاله انواع درب اتوماتیک ساختمان    

در این مجموعه از محتوای کاتالوگی باران دُر ، با محصووو م ما ناوووا خوا ی   

 .ا 

 جمع آوری شده است اشاره خواهیم   ردرب های اتوماتیک باران دُ فهرستی از موضوعات و محصوالتی که در کاتالوگ دیجیتال ما 

  

 

 باران دُر

 فهرست مطالب

 باران دُر درب  ای اتوماتیک انواع

 تیک اسالی یوگدرب اتوما •

 درب اتوماتیک مثلثی •

 درب اتوماتیک تلسکوپی •

 درب اتوماتیک کِرو )موحوی( •

 درب اتوماتیک سوئیوگ )لو یی( •

 درب اتوماتیک ریولویوگ )گردان( •

 درب اتوماتیک فول یوگ )اتوبوسی( •

 درب اتوماتیک ایکس ری )سربی( •

 درب اتوماتیک  رماتیک )بیمارستانی( •

 درب اتوماتیک برک اوم )خروج اضطراری( •

  

 اپراتور ای درب  ای اتوماتیک باران دُر

 Airdrive68 اپراتور درب اتوماتیک •

 CR240 اپراتور درب اتوماتیک •

 BO240 اپراتور درب اتوماتیک •

 SW40 اپراتور درب اتوماتیک •

 RV320/420 اپراتور درب اتوماتیک •

 HOLUX X2 اپراتور درب اتوماتیک •
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 HOLUX X4 اپراتور درب اتوماتیک •

 HOLUX S150 اپراتور درب اتوماتیک •

 PIMARA اپراتور درب اتوماتیک •

 BTI700/800 اپراتور درب اتوماتیک •

  

 

 درب اتوماتیک اسالی یوگ

این مدل از درب ها که به درب های اتوماتیک کشوویی مررو  هتوت د جر رایت ترین و  ر کاربردترین درب های اتوماتیک در ایران  

 .شوندتمامی محل ها قابل نصب بوده و به صورت کشویی باز و بتته می باش د که تقریبا درمی

   گدرب اتوماتیک اسالیدی 

 بررسی فوی درب اتوماتیک اسالی یوگ )درب کشویی(

 دارای ک ترل ک  ده مرکری •

 : .M.Sقابلیت اتصال به شبکه •

 . دارای قفل الکترونیکی با قابلیت ک ترل از راه دور •

 .ولت است  ۲۴و DCموتور سیتتم بر اساس استاندارد ارو ا از نوع  •



 . ک دبه خوبی تحمل می کیلوگرم برای هر ل گه را نیر  ۲۰۰تا وزن  •

مجهر به یک باطری مخصوووا اسووت که در صووورت نبودن برد ن س دین سوواعت به صووورت عادی به عملکرد خود ادامه   •

 .دهدمی

هر ل گه درب دارای سهار غلطک بررگ از ج س السوتیک فشورده شوده اسوت و دارای دو غلطک راه ما نیر در باالی درب  •

 باشدمی

ورود -۵قفل و    -۴نیمه بازشوووایا  الت تابتووتانین زمتووتانی   -۳دائم بازشووو -۲اتوماتیک   -۱دسووتگاه شووامل  الت های  •

 .باشدمم وع می

وار وزن هر درب را سو جیده و طول بازشوو را به صوورت اتوماتیک (Microprocessor) سویتوتم مدار الکترونیکی آن •

 .ک دمحاسبه می

به طور اتوماتیک به ه گام نردیک شدن فرد به محل تحت  وشش  تگرها با باشد. درب این درب دارای یک ریل در قتمت باال می

 . رکتی کشویی باز خواهد شد

  :کاربرد و محل نصب

 ادارات •

 برج ها •

 هتل ها •

 ویال ها •

  اساژها •

  ارکی گ •

 بانک ها •

 سی ما ها •

 رستوران ها •

 فرودگاه ها •

 فروشگاه ها •

 مراکر تجاری •

 ارگان های نظامی •

 و تقریبا تمامی ساختمان ها •

  :انواع م ل  ا

 تک لت •

 دو لت •

 سهار لت •

 : نوع بازاو



 کشویی به سمت طرفین •

  

 

 درب اتوماتیک مثلثی

 دربیست؟ چگونه مثلثی  درب اتوماتیک

متفاوت . شوایان ککر اسوت این درب ها م اسوب  درب اتوماتیک مثلثی عملکردی کامال مشوابه درب اسوالیدی گ داشوته ت ها با راهری 

باشود که در این مدل از درب ها دو ل گه متحر  درب در نقطه بتوته شودن بر جهت نما و ورودی هایی با سوازه مه دسوی خاا می

ه با انواع  ل گ ۴دهد.این محصوول با ا راتوری قدرتم د بصوورت شووند و بدین صوورت شوکلی مثلثی به سوازه دسوتگاه مییکدیگر قائم می

شیشه های سکوریت رنگی و ساده ن انواع رنگ الکترواستاتیک جهت  وشش فریم ها و یا فریم های تمام استیل با گارانتی باران دُر ن 

 .است  اجرا قابل در  روژه ها 



  در اتوماتیک مثلثی کرج 

 تفاوم درب اتوماتیک مثلثی و درب اتوماتیک کشویی

شووند . ت ها تفاوت درها در راهر آنهاسوت . باشود و هر دو به صوورت کشوویی باز و بتوته میعملکرد این دو در اتوماتیک شوبیه هم می

درب کشوویی اتوماتیک به صوورت خطی عمل می ک د و دارای  توگرهای خطی اسوت ن درب مثلثی به صوورت زاویه دار عمل می 

 . ستک د و از  تگر ماکرو ویوی برخوردار ا

  



 : قابلیت برنامه ریزی عملکرد درب در حالت  ای مختلف عبارتو  از

  الت تمام اتوماتیک •

  الت یکتو تردد •

  الت همیشه باز •

  الت زمتتانی •

  الت قفل •

 :بررسی فوی و ویژگی  ای خاص درب اتوماتیک مثلثی

 (ANTI CRASH) ضریب ایم ی باال برای جلوگیری از برخورد با موانع •

 قابلیت اتصال به سیتتم های ک ترل تردد و مدیریت ساختمان •

 استفاده از باتری های مخصوا در زمان قطع اتصال الکتریکی •

 (WK2+WK3) درب های ام یتی با میران مقاومت مرین •

 شیشه داشتن گتتره انتخابی باال در انتخاب سازه و •

  الت باز شو به سمت داخل و یا خارج ساختمان •

 عدم ایجاد آلودگی صوتی و مشکالت  رکتی •

 برخورداری از مرکر ک ترل میکرو  روستور •

 م اسب برای فضاهای زاویه دار و یا ک ت •

 جلوگیری از تابش متتقیم نور به داخل •

 مجهر به مقطع ریل قابل ترویض •

 عملکرد قابل برنامه ریری درب •

 ری از ورود ریرگرد هاجلوگی •

 مجهر به سشم و س تور •

 قفل سریع •

  ر قدرت •

  :کاربرد و محل نصب درب

 برای ورودی های زاویه دار و با مرماری مدرن بتیار م اسب است •

 راهروهای اضطراری و فرار •

 برای  داکثر عرض بازشو •

 بیمارستان ها •

 مراکر خرید •

 اداره  تت •

 ایتتگاه راه آهن •

 دفاتر اداری •



 هتل ها •

 ...نمایشگاه ماشین و •

  :انواع م ل  ا

 دو لت •

 سهار لت •

 : نوع بازاو

 .شوددرجه باز و بتته می  ۹۰درب اتوماتیک مثلثی به صورت کشویی و با زاویه  •

  

 

 درب اتوماتیک تلسکوپی

شوود که در آن لت متحر  ن برای هر لت ثابت سویتوتم دو لت متحر  نصوب میدر این مدل از درب های اتوماتیک شورکت باران دُر

 س تورهای کارگیری به.  گیرند قرار  ثابت   ک د تا به صورت هماه گ بر روی لتدوم با یک دوم سورعت لت متحر  اول  رکت می

ردن ام یت عابرین را در برابر برخورد برخو  ضود قابلیت با هوشوم د های ک  ده  ک ترل و  تلتوکو ی اتوماتیک درهای بین  خطی  ایم ی

ک  د.درب های تلتووکو ی به این م ظور طرا ی شووده اند تا  داکثر عرض بازشووو را در  روژه ها ا دود ا تمالی با درها تأمین می

 .ارائه نمای د   ۲/۳



  در اتوماتیک تلتکو ی کرج 

 : قابلیت برنامه ریزی عملکرد درب در حالت  ای مختلف عبارتو  از

 و همچ ین برنامه های زمانب دی در برضی از ا راتورها •

 ورود مم وع و یا خروج مم وع  •

  الت زمتتانی یا نیمه باز •

 وضریت اتوماتیک •

 دائم بتته •

 دائم باز •

  

 :  تلسکوپی اتوماتیک  درب بررسی فوی و کاربرد ای  

گردد و کل دهانه تقتویم بر لت متحر  نصوب می  ۲نحوه کار کرد درب تلتوکو ی اتوماتیک به این شوکل اسوت که برای هر لت ثابت  

ک دن درب دوم با نصو  سورعت درب اول باز شوود سو س درب اول با سورعت دوبرابر نتوبت به درب دوم شوروع به باز شودن میمی  ۳

 .گیرندثایت قرار می شود و هر دو لت متحر  با هم روی لتمی



مکانیرم این درها همان د درهای اسوالیدی گ به صوورت خطی اسوت با این تفاوت که در این مدل درها سهار لت متحر  به صوورت 

گردد. درصوودی بازشووو نتووبت به مدلهای کشوووی دو لت می  ۳۰شوووند که همین امر باعا افرایش  تلتووکو ی و بر روی هم باز می

 متر ایجاد نمود ۳متر با دو سوم بازشو مفید و ارتفاع  ۶تم می توان ورودی هایی تا عرض همچ ین توسط این سیت

 دارای سیتتم متشکل از تک ولوژی کامال الکترونیکی و مکانیکی با کارایی متفاوت •

 .میلیمتر امکان ذیر می باشد  ۲۰میلیمتر و   ۱۰در این درها استفاده از شیشه های  •

 ابلیت قفل نمودن درب های متحر  از طریق ه گرهادارای قفل الکترونیکی با ق •

 .باش داین دربهای خودکار به صورت یکطرفه نیر قابل اجرا می •

  رکتی روان به دلیل استفاده از سرخ های  لیمری •

 جلوگیری از اتال  انرژی و ورود صدا و گرد و غبار •

 تولید مطابق با تک ولوژی روز و استاندارد جهانی •

  د ضد برخورد با عابریندارای سیتتم هوشم •

 م اسب فضاهای کم عرض •

  :کاربرد و محل نصب درب

گیرند ت ها به این دلیل که این مدل درب های باران دُر درهای تلتووکو ی امروزه مرموال در بیمارسووتان ها مورد اسووتفاده قرار می

ز عرض کل دهانه را باز شو می دهد و همین امر   الت بازشوو بیشوتری نتبت به درب اتوماتیک اسالیدی گ دارند که تقریبا دو سوم ا

 .شود ورودی م اسبی برای رفت و آمد تخت و یا ویلچر در بیمارستان ها ارائه ده دموجب می

  :انواع م ل  ا

 سه لت یک طرفه •

 شش لت دو طرفه •

 سهار لت متحر  •

 دو لت متحر  •

 :نوع بازاو

 دوطرفه ی تلتکو ی •

 یک طرفه به سپ یا راست •

  

 

 درب اتوماتیک کِرو )موحوی( 



درب اتوماتیک کرو یا م ح ی ن از انواع دربهای اتوماتیک اسووت که ورودی های ایده آلن م حصوور به فرد و رریفی را بدون از دسووت  

 اتوماتیک در.   است  طرفه  دو  یا طرفه  یک  صورت به هایی ل گه  شامل نماید. این مدل درخودکار  دادن قابلیت کشویی درب ایجاد می

مرموال در مکان   Curve های درب  از.  شوده  اندازی راه  سو توورهای و   شوتیبانی  آوری فن  جدیدترین  از  اسوتفاده با شوده ارائه   م ح ی

شوند ه صورت دوبل نصب میب  CURVEدرب  ای اتوماتیک اویشوه ای کرو .شوود که مرماری م ح ی دارندهایی اسوتفاده می

 .و ه گام ورود ابتدا درب اول باز شده و  س از بتته شدن درب اول درب دوم باز خواهد شد

  در اتوماتیک م ح ی در کرج 

 :  بررسی فوی درب اتوماتیک موحوی )درب کرو(

درب های اتوماتیک م ح ی یا کرو برای سواختمان هایی طرا ی شوده اند که نمای بیرونی آنها به شوکل نیم دایره یا قوسوی  •

 از دایره باشد و

 .ک دامکان ایجاد ورودی های خاا و کاربردی را فراهم می •

 داردبه درخواست مشتری امکان در نظر گرفتن شراعن قوس و درجه انح ای مختل  برای درب وجود  •

 .با ترکیب دو درب ریلی کرو امکان ایجاد یک درب دایره ای وجود دارد •

 ایجاد  داکثر ایم ی با فراهم آوردن ک ترل ورودی و خروجی •

 ت ظیم باز شو یک طرفه یا دو طرفه •



 . قابلیت ت ظیم ابراد و اندازه درب •

 وجود طی  رنگ ب دی گتترده •

  :کاربرد و محل نصب درب

 قابلیت ست شدن با تمامی دکوراسیون ها زیبایی خیره ک  ده و •

 قابلیت مدیریت سرعت باز و بتته شدن درب •

 قابلیت استفاده در مکان هایی با ترافیک باال •

  شتیبانی از سیتتم عیب یاب هوشم د •

 کیفیت باال مطابق با استانداردهای ایم ی •

 درب مدیریت ت ظیم زمان باز شو  •

 لمتی فراهم شدن دسترسی   •

 سیتتم عیب یاب هوشم د •

 سیتتم مدیریت انرژی •

 سیتتم ضد بر خورد •

  

  :انواع م ل  ا

 تمام گرد •

 نیم گرد •

  

 :  نوع بازاو

 ریلی

  

 

 درب اتوماتیک سوئیوگ )لو یی( 



لوووال یووک  کووه  ووول  هتووووتوو وود  خووودکوواری  هووای  درب  سوووووئوویوو ووگ  اتوووموواتوویووک  دارنووددرب  افووقووی   .  وورکووت 

 بدون  و شوووودمی  اجرا و نصوووب ا راتور تموام اتوماتیوک سووووئی وگ یا لوالیی بدون محودودیت نصوووب بر روی تموامی درهای لوالیی 

 .دارد  را ب دها آرام به  نردیک بتیار  مکانیرمی ا راتورن  این. باشدمی تردد  محدودیت

رد کار می ک د ن همچ ین این مدل از درب ها دارای سشومی ن موتور ن مرکر  ا راتور سووئی گ همان د تمامی درب های اتوماتیکن با ب

 .باشدک ترل و بازوی متحر  می

  درب اتوماتیک سوئی گ کرج 

 : بررسی فوی درب اتوماتیک سوئیوگ )درب لو یی(

 .سانتیمتر را  اسخ گو است 90عرض درب تا  •

 .انواع مختلفی دارند و عملکردشان به صورت لوالییتت •

 .از مدل های خاا در های شیشه ای بدون فریم می باشد •

 .سانتیمتر را  اسخگو هتت د 120ا نوع آخر عرض درهای بل د تر ت •

 .با انواع فریم آه ی یا آلومی یومی درب سازگار است و بر روی آنها نصب می شود •

 .قدرت هر یک از بازو ها با یکدیگر متفاوت بوده و به نتبت نیاز می توان از یکی از مدل های مختل  آن استفاده کرد •

الزم به ککر اسوت بدانید این ا راتور ها یا در قتمت باالیی درب نصب می شوند یا مان د استپ لوالیی در ک  زمین جاساز   •

 .شوندمی

  

  : کاربرد و محل نصب درب



و این مدل از درب های اتوماتیک برای ارائه دهانه اتوماتیک در طی  وسوویری از محیط ها ن ازبیمارسووتانها ااسووکراس  ن متوواجد 

اسووووت بتووویوار م واسووووب  بهوداشوووتی  مراکر  و  کوسوک  هوای  توا مطوب  شووولوا گرفتوه  مراکر خریود  و  هوا    . توووی یوه 

همچ ین این سویتوتم ها بتویار جمع و جور و قابل اعتماد هتوت د و با ف اوری ریر ردازنده هایی که بتویاری از توابع اضوافی را ممکن  

 .سازد سازگاری کامل دارندمی

  :انواع م ل  ا

 تک ل گه •

 و ل گهد •

 :  نوع بازاو

 لوالیی •

  

 

 درب اتوماتیک ریولویوگ )گردان( 

درب اتوماتیک گردان اسرخشوی  یا ریوولوی گ دُر ن دارای سوه یا سهار لت اباله  اسوت که به میله ای که در مرکر درب وجود دارد 

 .سرخ دثر نیروی برقین با سوورعتی قابل ت ظیم به صووورت اتوماتیک میمتصوول شووده اند . و  ول یک اسووتوانه  شووت سوور هم بر ا

این درها به دلیل  رکت سرخشی که دارند باعا  رکت جریان هوا شده و مانع از ورود ریرگرد ها و آلودگی ها به محیط ساختمان  

 .شوندشوند. همچ ین این درها جرو دربهای برقی گران قیمت محتوب میمی

  در اتوماتیک ریولوی گ اگردان  کرج 



 : (ریولویوگ  درب)  بررسی فوی و کاربرد  ای درب اتوماتیک چرخشی

 در بازار و تحت جدید ترین استاندارد هاتولید با استفاده از بهترین متریال های موجود  •

 این درب ها مرموال به قوی ترین و مجهر ترین موتور های موجود مجهر می شوند •

 دارای سیتتم ام یت کاربر ه گام برخورد ناخواسته با درب ه گام بتته شدن •

 ه گر های ضد سایش عمر مفید باالی این سیتتم ها را تضمین می نمای د •

 بار درب را باز و بتته می ک د 250رد اضطراری که تا مجهر به سیتتم ب •

 مقاومت باال در برابر نوسانات برد بدون نیاز از سیتتم استابیالیرر •

 قفل اکترومکانیکی دو لته برای ام یت بیشتر •

 امکان نصب انواع سیتتم های ک ترل تردد •

 سرعت عملکرد باال در باز و بتته شدن در •

 طرا ی زیبا و اشغال  داقل فضای نصب •

 مجهر به س تور های مایکروویو •

 سازگاری کامل با هر دکوراسیون •

 دارای سامانه ک ترل هوشم د •

 فرای دی کامال مدوالر •

  

  :کاربرد و محل نصب درب

باشود نیر گردان  در محل هایی که برای ورود نیاز به  رداخت هری ه میو هتل ها از درب اتوماتیک ریولوی گ ا عالوه بر فروشوگاه ها

شوود محل م اسوبی برای  شوود . محل هایی مان د سوی ماها یا ورزشوگاه ها که برای ورود افراد هری ه ورودی دریافت میاسوتفاده می

وند و افراد بدون  رداخت هری ه امکان وارد شوباشود. این درب ها با اسوتفاده از یک ریموت هدایت مینصوب درب اتوماتیک گردان می

 . شدن و  رکت در متیر را نخواه د داشت

برای سواختمان های اداری ن مراکر خرید ن نمایشوگاه ها ن سوالن های ک فرانسن مراکر همایش ن  درب اتوماتیک ریولوی گ اسوتفاده از

 .یتتگاه های ورود و خروج مترون راه آهن و هتل ها م اسب خواهد بودا

همچ ین برای ورودی جواهر فروشوووی و صووورافی ها ن ورودی شووورکت های تجواری و بخش هایی از شووورکت که نیاز به ک ترل و 

 .محدودیت تردد دارند

  

  :انواع م ل  ا

 ساده دو باله •

 ساده سه باله •

https://درب-اتوماتیک-ریولوینگ/


 ساده سهار باله •

 ج اضطراریدرب گردان خرو •

 درب اتوماتیک گردان ویترین دار •

 :  نوع بازاو

 سرخشی •

  

 

 درب اتوماتیک فول یوگ )اتوبوسی( 

اسوت که به لحا  کاربری آسوان و   درب اتوبوسوی یا درب اتوماتیک فول یوگ  ن  درب اتوماتیک اویشوه ای یکی از انواع رایت

جووور هوووا  درب  مووودل  ایووون  هتوووووتووو ووود  عووومووووموووی  اتوووومووواتووویوووک  درب  هوووای    .بوووهوووتوووریووون 

درب های اتوبوسووی یا در فولدی گ یا تاشووو خاصوویتی دارد که در کمترین عرض بیشووترین بازشووو را به محل ورودی یا خروجی  

داد خووووووووووووواهوووووووووووود   . سووووووووووووووواخووووووووووووتوووووووووووومووووووووووووان 

 . همچ ین این مدل درب دارای عملکرد خوب با سرعت باال است



  درب اتوماتیک فولدی گ کرج 

 : بررسی فوی درب اتوماتیک اتوبوسی )درب فول یوگ(

 رداد ل گه : دو لت ن سهار لت ن هشت لتت •

 نوع بازشو : از وسط یا طرفین •

 %80میران بازشو :   •

 مدل بازشو : بیرونی ن داخلی •

 60سرعت بازشو : اسانت بر ثانیه  :   •

 ج س فریم : آلمی یوم •

 درجه 20دمای کارکرد : تا م فی  •

 موتور 1تردا موتور :  •

 نوع م بع تغذیه : جریان مت اوب •



 230تا  115:  ولتاژ اولت  •

  

  :کاربرد و محل نصب درب

درب اتوماتیک فولدی گ ادر اتوبوسوی  قابل اسوتفاده در مکان های اسوت که از عرض کمی برخوردارند و به هین ع وان از سوایر مدل 

% ده ه بازشوو به ورودی دهد.الزم 80ا راتورهای درب اتوماتیک نمی توان اسوتفاده کرد. به طور خالصوه درب فولدی گ قادر اسوت تا  

 باید استفاده گردد break out به عرض بازشو کامل ده ه نیاز است از مکانیرم به ککر است در فضا هایی که

  

  :انواع م ل  ا

 درب فولدی گ دستی •

 درب فولدی گ اتوماتیک •

 :  نوع بازاو

 تاشو به طرفین •

  

 

 درب اتوماتیک ایکس ری)سربی( 

درب های ضودتشورشوع اشویلد  جهت محافظت از نیروی انتوانی در محل هایی که امکان تابش اشوره های خطرنا  مان د ایکس و 

 .گاما است طرا ی می شوند

مشوخصوات ف ی این درب ها بر اسواس محل قرارگیری و میران تابش اشوره متغیر اسوت و طبق درخواسوت مشوتری طرا ی و سواخته 

 .ای تک ولوژی باال و ساخت بتیار دقیقی استمی شوند.این درب ها دار

بوا توجوه بوه کواربرد انواع  رتوهوا در علم  رشوووکین لروم محوافظوت از افراد و کوارک وانی کوه در اطرا  م بع تولیود  رتو فروالیوت می ک  ود 

 .امری بدیهی به نظر میرسد

ول موج نور و شودت انرژی آنها بیشوتر اسوتن می ط   از کمتر  آنها موج طول که …این  رتوها شوامل امواج فراب فشن اشوره ایکس و 

 .باشد.این درب ها مانع از عبور اشره هایی مان د گامان ایکس با دوزهای باال از خود می شوند

 .هرسه ضخامت درب بیشتر باشد قابلیت مذکور نیر بیشتر می باشد و درب س گین تر است



 .سانتی متر می باشد  ۱۲تا  ۴مت های  بدنه درب های ضدتشرشع از ورد های ضخیم فوالدی به ضخا

  درب اتوماتیک ایکس ری کرج 

  

 : ب اتوماتیک سربی )درب ایکس ری(بررسی فوی در

 رنگ آمیری درب و سهارسوب به صورت الکترواستاتیکن ا وکتین مقاوم  ریق یا روغ ی •

 امکان استفاده از جک های هیدرولیک در درب های فود س گین جهت باز و بتته کردن •

 استفاده از لوال با بلبری گ کفگرد جهت سهولت در باز و بتته شدن درب •

 نوار درزگیر و الستیک هواب د در محل باز و بتته شدن درب استفاده از •

 استفاده از ورد سربی با قطر مورد نیاز جهت مقابله با تشرشع •

 استفاده از مرغوب ترین دستگیره و یراد آالت طبق نظر مشتری •

 امکان استفاده از دستگیره ی فلکه ای از هر دو طر  •

 سطح مقطع اکتترود شده با الستیک ضد ارتراش •

 سانت ۱۸۰قابل تولید به صورت تک لت تا عرض  •

 ک ترل باکس با نرم افرار هوشم د سه الیه •



 م بع تغذیه با ترانس  لقوی تروئیدی •

 قفل الکترومکانیکال و باتری بک آس •

 قرارگیری مکانیرم و زبانه ب دی •

 غلتکهای فوالدی با روکش رزین •

 امکان روکش کردن کل درب •

 س تورهای دوکاره  رده ای •

 وات  ۱۰۰موتور دو  •

  

  :کاربرد و محل نصب درب

 بیمارستان ها •

 اتاد عمل •

  :انواع م ل  ا

 درب سربی ریلی اتوماتیک •

 درب سربی کشویی دستی •

 : نوع بازاو

 لوالیی •

 ریلی •

  

 

 درب اتوماتیک  رماتیک )بیمارستانی( 

این مدل از درب اتوماتیک به صوورت تک لت و به  الت ریلی رایت می باشود ن سرا که بحا ایروله کردن آن در  الت های لوالیی و 

 یا دو لت ریلی ن کاری بتیار  یچیده و تخصصی می باشد ن

تانی باید کامال ایروله باشدن به گونه ای که هوای بین محیط خارجی و محیط داخلی آمد و شد نداشته باشد ن  درب اتوماتیک بیمارس

از خروج اشوره ن رتو و مواد مضور دارویی یا رادیواکتیو نیر جلوگیری ک د .برای این کار بر  توب نوع درب تولید شوده از  وشوش های 

د.در این  الت از ریل ن ه گر نو سوایر مترلقات درب اتوماتیک کشوویی عادی نمی  شوو می  اسوتفاده  متفاوت  سوربی با ضوخامت های

 . شود استفاده کرد



  درب اتوماتیک هرماتیک بیمارستانی باران در 

 : بررسی فوی درب اتوماتیک  رماتیک )درب بیمارستانی(

گیرند را شو اسوایی و از برخورد با آنها  با کمک سو توورهای موجود این قابلیت را دارند تا اجتوامی که در بین درب قرار می •

 .جلوگیری ک  د

 .شوداز  وشش های سربی با ضخامت های مختل  در بدنه آنها استفاده می •

 .ک داز خروج اشره ن  رتو و مواد مضر دارویی یا رادیواکتیو جلوگیری می •

 باز و بتته شدن آرام و بیصدا •

 باشدکامال ایروله می •

 قدرت موتور باال •

 مصر  برد کم •

 ایم ی باال •

  



  :کاربرد و محل نصب درب

 بخش های سی تی اسکن •

 بخش سوانح سوختگی •

 بیمارستان ها •

 عکتبرداری •

 اتاد عمل •

 رادیولوژی •

عالوه بر مکانهای ع وان شده در باال درب بیمارستانی در داروسازی ها ن آزمایشگاهها ن البراتورها ن دیتا س تر ن اتاد سرور ن   •

ن ن اتاد های آنژیوگرافی و سوازمان های اتمی هم مورد اسوتفاده ICU / CCU / RCU اتاد های  رتودرمانی ن اتاد های

 .قرار میگیرد

  :انواع م ل  ا

 ریلیتک لت  •

 : نوع بازاو

 کشویی •

  

 

 درب اتوماتیک برک اوم )خروج اضطراری( 

گیردن به این صورت  همانگونه که از نام این مدل درب مشخص است به ه گام شرایط خاا و اضطراری مورد استفاده عابران قرار می

شوود ولی در مواقع اورژانتوی مان د  گ عمل کرده و بر روی ریل باز و یا بتوته میکه در  الت عادی به شوکل درب اتوماتیک اسوالیدی

  آزاد  خود محور  از زدن ضوربه با یا و  دسوتی صوورت به یا درب ن  باشودمی  محیط از  آتش سووزی یا زلرله که نیاز به خروج سوریع مردم

 .ک د  می عمل  عادی لوالیی درب  مثل  ای شیشه اتوماتیک درب  و  شده

 نام با اتوماتیک های درب از  برخی فروش به  اقدام بازار در  دالالن و  خاطر نشوان میک یم که برخی از شورکت های سوود جوضوم ا 

 شوده اضوافه ریلی درب  مکانیکی  سویتوتم به  ها لوال  و  باشودمی سواده کشوویی درب همان  واقع در  که  اند نموده   اضوطراری خروج درب

تاده و ه گام خطر کارایی خود را از دسووت خواه د داد .  تما باید از  کیت اصوول و فابریک درب اف کار از مرور به ها درب این  ن اند

 .اتوماتیک بریک اوت استفاده گردد

 .برای کتب راه مایی های الزم در این خصوا از مشاوره رایگان شرکت باران دُر استفاده نمایید



 درب خروج اضطراری کرج 

 : بررسی فوی درب اتوماتیک خروج اضطراری )درب برک اوم(

توان از ا راتورهای مرمولی ایردرایون  یمارا ن هالوکسن بی تی ای و در سواخت درب هایی با مکانیرم خروج اضوطراری ابر  اوت  می

... یا هریک از برندهای نام برده اسوتفاده نمود. با این تفاوت که در سواخت فریم و شویشوه های درب خروج اضوطراری ابر  اوت  از 

ر گونه مشوکل و هجوم ا تمالی افراد به مکانیرم  یشورفته تری نتوبت به درب های کشوویی اسوتفاده شوده اسوت تا در ه گام بروز ه

سمت درب های خروجین این درب ها متفاوت از سایر درب های اتوماتیک عمل نموده و به  الت اضطراری راه را برای خروج را ت 

 .تر افراد باز نماید

  :کاربرد و محل نصب درب

باشو د م اسوب اسوت.عالوه بر این این مدل درب اتوماتیک برای تمامی مجموعه ها و مجتمع های بررگ که دارای جمریت زیاد می

 .توانید درب را از  الت عادی خارج ک یدبرای نمایشگاه های اتومبیل ه گامی که بخواهید اتومبیلی را وارد و یا خارج ک ید می

 .شود  می استفاده  نیر … و ها  رستوران دیوم ها ن باشگاه ها نسی ما هان از درب برقی بریک اوت در استا



  

  :انواع م ل  ا

 دو لت •

 سهار لت •

 : نوع بازاو

 لوالیی •

 کشویی •

  

  

 

  

 اپراتور ای درب  ای اتوماتیک باران دُر

  

 Airdrive68  اپراتور درب اتوماتیک

همکاری کم انی دوئیچتک آلمان مفتخر در راسوتای کتوب رضوایت کارفرمایان گرانقدر ا راتورهای سوری ایردرایو  شورکت باران دُر با

باشد را تولید و روانه را با طرا ی م حصر به فرد که باشکوه ترین جلوه بصری را ایجاد نموده و انتخاب برترین مه دسین مرماری می

 .باشدسیتتم در  ال  اضر باریکترین ا راتور جهان می نماید. باید یادآور شد که اینبازار می

 

 Airdrive68 اطالعام فوی اپراتور

 استان ارد  ا قابلیت  ا اطالعام فوی

 2000  –  800      عرض بوازشوووو توک لوت

 میلیمتر

امکان اسوتفاده از سو توورهای ایم ی با سویگ ال  

 تتت

آلومووانوی اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

DIN18650 

 3000  –  1000       عرض بوازشوووو دو لوت

 میلیمتر
 خروج اضطراری در هر دو طر 

ارو ووایوی اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

EN16005 



لوت   وزن   1x150    لوت  توک  – وداکثر 

 کیلوگرم
 CE مطابق با کلید مکانیکی

لووت   وزن   1x135     لووت  دو  – ووداکثر 

 کیلوگرم
 ISO9001 تولید شده بر اساس برای لوازم جانبی خارجی 24V DC خروجی  

 نظارت بر عملکرد قفل میلیمتر 135                      عمق ا راتور
ارو ووایوی اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

EN16005 

 EN0335 مطابق با استاندارد ارو ایی امکان استفاده از قفل الکترو مکانیکی میلیمتر 68                     ارتفاع ا راتور

 قفل شدن برنامه ریری موتور درجه 50+15-                    دمای محیط
ارو ووایوی  اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

EN ISO 13849-1 

 با بخش امه های ولتاژ  ایینمطابق  امکان استفاده از کلید دیجیتال ثانیه 30-0          زمان باز ماندن درب

 ارو ا EMC مطابق با بخش امه های نمایش خظا همراه با کد خطا IP20         طبقه ب دی  فارتی

مووووووو وووووووبوووووووع   تووووووووان 

 230V/24V.130VA    تغذیه
   م بع تغذیه  فارت شده خارجی

   ورودی و خروجی قابل برنامه ریری وات  100                     توان موتور

 1                         ترداد موتور
امکوان اسوووتفواده از گری وه هوای نرم افراری و 

 DEAP سخت افراری با استفاده از دستگاه
  

 1                ترداد وا د ک ترل
دو موتور و سوووت وا د ک ترل برای متوووتر و 

 اسلیو
  

   مقطع استیل وات 250           داکثر مصر  برد

   الستیک ضد صدا عدد 2ترداد ه گر به ازای هر لت 

  
اسوووواس بر  نیرو  محودودیوت  ت ظیم   امکوان 

DIN18650 و  EN16005 
  

  

 

 

 فریم  ا 

Air-TBS TBS UTS 

Saturn بدون فریم   

 CR240 اپراتور درب اتوماتیک  



 CR240 اطالعام فوی اپراتور

 استان ارد  ا قابلیت  ا اطالعام فوی

 2000  –  800      عرض بوازشوووو توک لوت

 میلیمتر

امکان اسوتفاده از سو توورهای ایم ی با سویگ ال  

 تتت

آلومووانوی اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

DIN18650 

 3000  –  1000      عرض بوازشوووو دو لوت

 میلیمتر
 خروج اضطراری در هر دو طر 

ارو ووایوی اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

EN16005 

لوت   وزن   1x200    لوت  توک  – وداکثر 

 کیلوگرم
 CE مطابق با کلید مکانیکی

لووت   وزن   1x150     لووت  دو  – ووداکثر 

 کیلوگرم
 ISO9001 تولید شده بر اساس رای لوازم جانبی خارجیب 24V DC خروجی  

 نظارت بر عملکرد قفل میلیمتر 270                      عمق ا راتور
ارو ووایوی اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

EN16005 

 EN0335 یمطابق با استاندارد ارو ای امکان استفاده از قفل الکترو مکانیکی میلیمتر 210                    ارتفاع ا راتور

 قفل شدن برنامه ریری موتور درجه 50+15-                    دمای محیط
ارو ووایوی  اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

EN ISO 13849-1 

 مطابق با بخش امه های ولتاژ  ایین امکان استفاده از کلید دیجیتال ثانیه 30-0          زمان باز ماندن درب

 ارو ا EMC مطابق با بخش امه های نمایش خظا همراه با کد خطا IP20         طبقه ب دی  فارتی

مووووووو وووووووبوووووووع   تووووووووان 

 230V/28V.224VA    تغذیه
   م بع تغذیه  فارت شده خارجی

   ورودی و خروجی قابل برنامه ریری وات  100                     توان موتور

 1                         ترداد موتور
امکوان اسوووتفواده از گری وه هوای نرم افراری و 

 DEAP سخت افراری با استفاده از دستگاه
  

   امکان ت ظیم محدودیت نیرو 1                ترداد وا د ک ترل

     وات 250           داکثر مصر  برد

هر لوت    6عودد بوا    1تروداد ه گر بوه ازای 

 غلتک
    

     ولت 2x100   باتری  شتیبان اضطراری

 BO240 اپراتور درب اتوماتیک 

ا راتور های بریک اوت کم انی دوئین تک آلمان م اسوب برای فضوا هایی طرا ی شوده اسوت که نیاز به اسوتفاده کامل از عرض بازشوو  

بهترین سویتوتم برای زمان خروج اضوطراری   BO240 امری ضوروری اسوت . همچ ین با مه دسوی سوازه م طبق بر شورایط کیل مدل

گیرد و با فشوار آوردن به  گه های ثابت درب بر روی ل گه های متحر  درب قرار میاسوت. به این صوورت که در مواقع اضوطراری ل

 .گردددرب امکان بازشوی همرمان هر دو ل گه به صورت سوئی گ یا لوالیی مهیا می



 BO240 اطالعام فوی اپراتور

 استان ارد  ا قابلیت  ا اطالعام فوی

-2500عرض بوازشوووو  والوت بریوک اوت  

 میلیمتر 4500

امکوان اسوووتفواده از گری وه هوای نرم افراری و 

 DEAP سخت افراری با استفاده از دستگاه

ارو ووایوی  اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

EN ISO 13849-1 

لوت توک  بوازشوووو   –  800             عرض 

 میلیمتر 2000

 امکان اسوتفاده از سو توورهای ایم ی مطابق با

DIN18650 و EN16005 

آلومووانوی اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

DIN18650 

بوازشوووو دو لوت  –  1000              عرض 

 میلیمتر 2200
 الستیک ضد صدا

ارو ووایوی اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

EN16005 

لوت   وزن   1x200    لوت  توک  – وداکثر 

 کیلوگرم
 CE مطابق با کلید مکانیکی ااختیاری 

لووت   وزن   2x150     لووت  دو  – ووداکثر 

 کیلوگرم
 ISO9001 تولید شده بر اساس برای لوازم جانبی خارجی 24V DC خروجی  

 نظارت بر عملکرد قفل میلیمتر 160                      عمق ا راتور
ارو ووایوی اسوووتووانوودارد  بووا   موطووابوق 

EN16005 

 میلیمتر 155                    ارتفاع ا راتور
ا مکووانیکی  امکووان  الکوتورو  قفوول  از  سوووتوفوواده 

 ااختیاری 
 EN0335 مطابق با استاندارد ارو ایی

 سیکل 1000.000تتت  قفل شدن برنامه ریری موتور درجه 50+15-                    دمای محیط

 امکان استفاده از کلید دیجیتال ااختیاری  ثانیه 30-0          زمان باز ماندن درب
هوای ولتواژ  وایین  مطوابق بوا بخشووو واموه  

 ارو ا

 ارو ا EMC مطابق با استاندارد نمایش خظا همراه با کد خطا اکلید دیجیتال  IP20         طبقه ب دی  فارتی

مووووووو وووووووبوووووووع   تووووووووان 

 230V/28V.224VA              تغذیه
   م بع تغذیه  فارت شده خارجی

   ورودی و خروجی قابل برنامه ریری وات  100                     توان موتور

   م بع تغذیه  فارت شده سرعت باز و بتته شدن درب اقابل ت ظیم 

   درصد آلمانی 100ا راتور  ثانیه 30-0       زمان باز ماندن درب

     وات 250           داکثر توان مصرفی

     ضد خش فوالد     روفیل مقطع

  

  

 

 



 SW40  اپراتور درب اتوماتیک

 های اتوماتیک سوئی گ یا لوالییا راتورهای درب

 مکانیرم  رکتی ا راتور سوئی گ به گونه ای است که درایو درب همراه با فرمان موتور به ه گام باز شدن با تحت فشار دادن ف ر

 .مخصوا سبب کخیره انرژی گردیده که این عملکرد به م ظور آرام بتتن درب مثمر ثمر می باشد

  

 : مزایای اپراتور سوئیوگ

 DIN18650 مطابق با استاندارد آلمانی •

 EN16005 مطابق با استاندارد ارو ایی •

 دسترسی را ت در موارد استفاده افراد مرلول و سالخورده •

 دارای تاییده سیتتم بازنگهدارنده ضد  ریق •

 قابلیت ت ظیم بازماندن یک یا دو لت در وضریت  فظ باتری •

 ک ترل بتته شدن یک ارسه در دربهای دو لت با قابلیت ضد  ریق •

 قابلیت باز و بتته شدن  تی در زمان قطری برد •

 امکان ت ظیم جهت بر اساس میران تردد •

  

 :انواع اپراتور سوئیوگ

 Master/Slave سوئی گ دو گانه با یا بدون عملگر

 SW40/I سوئی گ •

 SW40/F سوئی گ •

  

 SW40/I سوئیوگ

 .مدل عملکرد قابل اطمی ان و امن را تضمین می نماید SW40/I قطع م بع برددر زمان 

 .اجازه وارد شدن هوای تازه و خارج شدن دود و  رارت را از ساختمان خواهد داد •

 .شودانرژی مورد نیاز برای باز شدن توسط سیتتم در ه گام بتته شدن درب کخیره می •

 . ن خروج اضطراری و متیر های خروج امن استمدلی م اسب و مطمئن جهت استفاده به ع وا •



ه گامی که دود در سواختمان  خش گردیده سو توورهای متوتقل تشوخیص دود و  رارت به صوورت اتوماتیک ک ترل را به  •

 .عهده گرفته و  تی با وجود قطع بردن درب باز می گردد

 SW40/F سوئیوگ

 ر مواقع آتش سوزی سیگ الی از س تور  رارت ن دود و یااین سیتتم دارای گواهی  فارت در برابر  ریق می باشد. د

  ریق به سیتتم م تقل می گردد که موجب بتته شدن آنی درب و متیر تردد با استفاده از ف ر ویژه خواهد شد. این سیتتم

 .باشدمدلی م اسب جهت استفاده به ع وان درب ضد  ریق و ضد دود می

  

 SW40 اطالعام فوی اپراتور

 اطالعام فوی

 میلیمتر  85x124x600 ابراد ا راتور

 ثانیه   20-20/5-3 زاویه بازشو

 230V AC, 50/60Hz م بع تغذیه

 وات 67 توان اسمی

 وات 13 مصر  در  الت است د بای

 عملیات خودکار ن دائم بازن دستی  الت های عملیاتی

 عملگرها

مووووانووووع هوووووشووووووموووو وووود    تشووووووخوووویووووص 

لووووووووومتوووووووووووی  کووووووووو وووووووووتووووووووورل 

اضووووووووووووطووووووووووراری   توووووووووووقوووووووووو  

دو  وو وول  هووای  درب  بوورای  درونووی  قووفوول   کوو ووتوورل 

  ارامتر های درب مخصوا مشتری

  

 RV320/420  اپراتور درب اتوماتیک

 .توان به موارد زیر اشاره کردباش د که میا راتور های درب های اتوماتیک ریولوی گ دارای ویژگی های خاصی می

 DIN18650 مطابق با استاندارد آلمانی •

 EN16005 مطابق با استاندارد ارو ایی •

 سرعت قابل ت ظیم برای افراد سالم د •

 قابلیت نصب ل گه های تاشونده •



 برنامه نویتی هوشم د •

 داکثر میران ایم ی  •

 عملکرد روان و بیصدا •

  

 RV320/420 اطالعام فوی اپراتور

 استان ارد  ا قابلیت  ا اطالعام فوی

 3000-2000  قطر خارجی امیلیمتر 
 12-8     ول هوای ثوابوت بوا شووویشوووه خم

 میلیمتر
DIN 18650 

 200 از  کمتر   ارتفاع کاور امیلیمتر 
درب با شوویشووه نشووکن سووکوریت جهت  

 میلیمتر 20-10ایم ین  

AutSchR 

  

 1850-950   باله 3عرض بازشو 
  ول هوای ثوابوت بوا   ول تموام فلری همراه بوا  

 عایق  رارتی

EN 60335 

  

 قابلیت نصب در نمای بیرونن دستی 2615-1355   باله 4عرض بازشو 
EN ISO 13849-1:2008 

  

 شیشه ااختیاری  درایو درون زمین
CE conformity 

  

 EN 16005  اختیاریا کف وش –ری گ ک   دستگیره های افقی یا عمودی درب

 برای استفاده در متیرهای فرار و نجات

بوه صوووورت   :وضوووریوت هوای عملکردی 

دسوووتی ن تموام اتومواتیوک ن نیموه خودکوار ن  

 ریت تابتتانیسرخش مداومن قفلن وض

DIN 18650 

   در سق  LEDالمپ های ا 4و  3ترداد باله 

   نمای آنادایر شده در رنگهای مت وع  3200-2200  ارتفاع کل

   Stailess Steel نمای 3000-2000  ارتفاع بازشو

   سق  گردگیر  اختیاریا 180  سرخش گردش

   سق  شیشه ای  

   ارتفاع کاور نما ااختیاری   

      

  

  



 HOLUX X2  اپراتور درب اتوماتیک

باشود شوامل مریت هاییتوت که در زیر به که جر اولین محصووالت کم انی هالوکس آلمان می X2 ا راتور درب اتوماتیک هالوکس

 .کلیات آن اشاره شده است

 دارای سیمکشی سوکتی جهت افرایش سرعت عمل تک تین و ام یت در سیتتم برد کشی •

 باشدسانتیمتر می 12ارتفاع ا راتور ت ها  •

 س تولید کشور آلمانموتور گیر بک  •

 سال گارانتی 5دارای   •

  

  

 HOLUX X2 اطالعام فوی اپراتور

 قابلیت  ا اطالعام فوی

 مقطع قابل ترویض ریل mm/s 500-100                             سرعت باز و بتته

 ک ترل یونیت آلمان mm 2000-800                           عرض بازشو   ل تک

 نوار الستیکی 3000mm-1200                         عرض بازشو   ل دوبل

 باطری قابل شارژ بک آس 120Kg                                  ماکتیمم وزن تک لت

 LOW Energy قابلیت ت ظیم روی 2x90Kg                                  ماکتیمم وزن دو لت

 کلید مکانیکی IP20                                             درجه  فارت

 کلید دیجیتال 120mm                                             ارتفاع ا راتور

 قفل مکانیکی 177mm                                              عمق ا راتور

 مانیتور کردن قفل                 230V AC  برد ورودی

  اور ال  US                                115V ACبرد ورودی مدل

 ت عیب یابی با  افظه ثبت آخرین خطاهاقابلی 150W                                    ماکتیمم مصر  برد

 قابیلت اتصال به سیتتم های جانبی برای لوازم خارجی 24V DC خروجی  

   50W                                                 قدرت موتور

  

 HOLUX X4  اپراتور درب اتوماتیک

کم انی هالوکس در فاز بردی و در بروزرسوانی های جدید خود در راسوتای تامین نیاز های مشوتریان خود دسوت به ابتکاری جدید 

 .باشدرونمایی کرد. این ا راتور دارای جرئیات زیر می  4زده و از ا راتور درب اتوماتیک خالوکس ایکس  



 HOLUX X4  اطالعام فوی اپراتور

 استان ازد  ا ت  اقابلی اطالعام فوی

 mm/s 550-100              سرعت باز و بتته
قوابلیوت محودودسوووازی فشوووار بر اسووواس  

 EN16005  و Din 18650  استاندارد
DIN 18650 

  روفیل الستیکی صداگیر mm 2000-800           عرض بازشو   ل تک
AutSchR 

  

 مقطع قابل ترویض ریل 3000mm-1000         عرض بازشو   ل دوبل
EN 60335 

  

 ساخت کشور آلمان 150Kg                 ماکتیمم وزن تک لت
EN ISO 13849-1:2008 

  

 امکان اتصال به قفل الکترومکانیکی 2x120Kg                ماکتیمم وزن دو لت
CE conformity 

  

 EN 16005 استابالیرر داخلی آم ر ساعت 2.2کرد با باتری  داکثر سیکل کار

 DIN 18650 کلید دیجیتال 120mm                            ارتفاع ا راتور

   قفل مکانیکی 150mm                             عمق ا راتور

   مانیتور کردن قفل          230V AC  برد ورودی

    اور ال  50W                               قدرت موتور

 200W                   ماکتیمم مصر  برد
قوابلیوت عیوب یوابی بوا  وافظوه ثبوت آخرین  

 خطاها
  

   قابیلت اتصال به سیتتم های جانبی IP20 درجه  فارت

 کلید ت ظیم   ت  الته مکانیکی
امکان اسوتفاده از سو توور ایم ی با تتوت  

 سیگ ال برای جهت بازشو
  

   قابلیت اتصال به سیتتم های جانبی  

   تتمه الیافی تقویت شده  

  

  

 HOLUX S150  اپراتور درب اتوماتیک

 150کاربرد ا راتور هالوکس اس 



از مریت های  ائر اهمیت این مدل ا راتور ارتفاع بتوویار کم آن اسووت . این سوویتووتم قابل اسووتفاده در تمامی ورودی ها و خروجی  

 هم و مرمولی سوایر با های درب  برای  توانمی هم را  سویتوتم  این  همچ ین  هاسوت ن از مکان های کم ترافیک تا محیط های شولوا 

 .یا سه جداره استفاده کرد  دو های شیشه با بل د های درب  برای

 HOLUX S150  اطالعام فوی اپراتور

 استان ازد  ا قابلیت  ا اطالعام فوی

 mm/s 700-100              سرعت باز و بتته
قوابلیوت محودودسوووازی فشوووار بر اسووواس  

 EN16005  و Din 18650  استاندارد
DIN 18650 

 ل الستیکی صداگیر روفی mm 2000-800           عرض بازشو   ل تک
AutSchR 

  

 مقطع قابل ترویض ریل 3000mm-1000         عرض بازشو   ل دوبل
EN 60335 

  

 ساخت کشور آلمان 200Kg                 ماکتیمم وزن تک لت
EN ISO 13849-1:2008 

  

 امکان اتصال به قفل الکترومکانیکی 300Kg                   ماکتیمم وزن دو لت
CE conformity 

  

بوواتوری   بووا  کووارکورد  سووویوکوول  آمو ور   2.2 ووداکوثور 

 600    ساعت
 EN 16005 استابالیرر داخلی

 DIN 18650 کلید دیجیتال 100mm                            ارتفاع ا راتور

   قفل مکانیکی 177mm                             عمق ا راتور

   مانیتور کردن قفل          230V AC  برد ورودی

    اور ال  100W                                قدرت موتور

 200W                   ماکتیمم مصر  برد
قوابلیوت عیوب یوابی بوا  وافظوه ثبوت آخرین  

 خطاها
  

   قابیلت اتصال به سیتتم های جانبی IP20 درجه  فارت

 کلید ت ظیم   ت  الته مکانیکی
امکان اسوتفاده از سو توور ایم ی با تتوت  

 سیگ ال برای جهت بازشو
  

   قابلیت اتصال به سیتتم های جانبی  

   تتمه الیافی تقویت شده  

  

 PIMARA  اپراتور درب اتوماتیک



ا راتور درب اتوماتیک  یمارا ن سوواخت کشووور آلمان مطابق با آخرین اسووتاندارد های ارو ایی ن تلفیقی از تک ولوژی مدرن ن طرا ی  

توان به کارایی آن اشواره کرد که هم قابلیت اسوتفاده در مکان های باشود.از قابیلت های این ا راتور میبی ظیرن و عملکردی بهی ه می

 .باشدهم م اسب برای مکانهای کم تردد میشلوا را داراست و 

  

 PIMARA  اطالعام فوی اپراتور

 قابلیت  ا  اطالعام فوی

 IP20    کالس  فارت بین المللی mm/s 55-10                        سرعت باز و بتته

  روفیل الستیکی صداگیر mm 2000-800                  عرض بازشو   ل تک

 مقطع قابل ترویض آلمی یوم 60-50                               فرکانس اهرتر 

 ساخت کشور آلمان BEA ZEN, BEA ZENSAFE              س تور

 اتصال به قفل الکترومکانیکی  امکان 300Kg                          قابلیت تحمل وزن تا

 قابلیت اتصال به کلید مکانیکی مت اوب  جریان                               نوع م بع تغذیه

 قابیلت اتصال به کلید دیجیتال 120mm                                   ارتفاع ا راتور

 قابلیت اتصال به قفل 177mm                                    عمق ا راتور

 قابیلت اتصال به باطری                 230V AC  برد ورودی

 موتور دانکر آلمانی 100W                                      قدرت موتور

   200W                          ماکتیمم مصر  برد

   250                                       وان مصرفیت

   1                                           ترداد موتور

   300Kg                     قابلیت تحمل وزن

  

 BTI700/800  اپراتور درب اتوماتیک

باشوود. این ا راتور با بهره گیری از س دین دهه تجربه از خصوووصوویات بارز این مدل ا راتور عملکرد روان و مطمئن درب اتومات می

 .مه دسین داخلی و بر اساس استاندارد های ارو ایی طرا ی و ساخته شده است

  

 BTI700/800  اطالعام فوی اپراتور

 BTI800 BTI700  م ل اپراتور

 وات کورماس 100 وات دانکر 100 مدل موتور



 100 100 قدرت موتور

 1800-600 1900-700 میران بازشو

 200 250 قابلیت تحمل وزن

 45-10 45-10 سرعت باز و بتته شدن

 جریان مت اوب جریان مت اوب نوع م بع تغذیه

 Domo Domo س تور فابریک

 BEA ZEN, BEA ZENSAFE BEA ZEN, BEA ZENSAFE س تور

 دارد دارد قابلیت اتصال به کلید مکانیکی

 120 120 ارتفاع ا راتور امیلی متر 

 230 230 ولتاژ ورودی اولت 

 60-50 60-50 فرکانس اهرتر 

 250 250 توان مصرفی اوات 

 آلمی یوم آلمی یوم مقطع قابل ترویض

 آلمی یوم آلمی یوم کاور

 IP 20 IP 20 کالس  فارت بین المللی

 1 1 ترداد موتور

 دارد دارد قابلیت اتصال به قفل

 دارد دارد قابلیت اتصال به باطری

 دارد دارد قابیلت اتصال به کلید دیجیتال

  

  

  

  

  

  

 


