
 مزایای درب اتوماتیک  و تعریف درب اتوماتیک 

  یضرور یجهت حفظ جان و مال افراد امر درباستفاده از بنابرین  زند،یحرف اول را مدر جامعه  تیامن یبرقرارامروزه 

درب  دیبا شودیشناخته م و یا خروجی   یساختمان که به عنوان وروداز مجتمع یا هر قسمت بنابرین در . تلقی میشود 

بارش باران و وزش  عوامل طبیعی و غیر طبیعی همچون شود و در برابر  نیسارقافراد متفرقه و  نصب گردد تا مانع از ورود 

 . ندعمل ک قیعا یباد بصورت نوع

دون دخالت دست و بصورت کامال  که ب است از درب  یهمانطور که از نام آن مشخص است نوع ؛ ک یدرب اتومات

شده که نسبت به حرکت حساس   ل یتشک یییا به اصطالح چشمی ها درب از سنسورها ن ی. اخودکار باز و بسته می شود 

 . شوندیباز و بسته م در محدوده تعریف شده هستند و به محض مشاهده افراد

ساخته و با   یالدیم م کیدر قرن  یمصر دان یاضیر کی توسط  ک ی درب اتومات نیاولهمچنین شایان ذکر است که 

 ده است. ش  لیتبد میکنیکه امروزه مشاهده م یو به نوع د یو قطعات هوشمندانه به آن اضافه گرد زاتیگذشت زمان تجه

 

 فهرست مطالب 

 تعریف درب اتوماتیک •

 تقسیم بندی درب اتوماتیک •

 معرفی اجزاء درب اتوماتیک  •

 انواع درب اتوماتیک •

 مزیت های درب اتوماتیک  •

 



  یعلت درب برق ن یبرخوردار است به هم یاریبس تیاز اهمروزمره در جوامع امروزی  انجام امورافزایش سرعت و دقت در 

تا سهولت و سرعت در انجام کارها را فراهم کند. از درب  دیگرددرب های معمولی و سنتی  نی گزیجاتوماتیک یا درب ا

سازمان های  ، ارگان های دولتی ، فرودگاه ها و راه آهن ها ،   یمسکون یهاساختمان  رینظ یمختلف یهادر مکان  کیاتومات

بیمارستان ها ، دانشگاه ها و مدارس ، بانکها و  و  یمراکز درمان ،یتجار  ،یادار ساختمان های،نظارتی ، ارگان های نظامی 

 .گردد نیافراد تأم تیو امن شیاستفاده کرد تا آسا توان یم …

 

قرار گرفتن در  دیانجام ده دیکه با یکارشما تنها  و کنندیم   نیشما تضم  یبرا رفت و آمد راسهولت در  کیاتومات یهادر

)چشمی    یبا استفاده از حسگرها کیاتومات یهاشود. درببرابر شما باز   باست تا در / خروجی  یمقابل قسمت ورود

 دربگونه که اطالع دارید وزن را دارند. همانیا حتی حرکت، صدا، نور و  صیکه امکان تشخ کنندیکار م یمتفاوتهای( 

چشمی های )سنسور  آنها از   یاندازدارند که در نصب و راه یانواع گوناگون یا درب های اتوماتیک شیشه ای یبرق یاه

از   توان یم ینگدرب اتوماتیک ریولو ماننداز درها  یبهره برد. به عنوان مثال، در برخ توان یم یمتفاوت های(

فرد  گرفتنو با قرار  شوندینصب م دربحسگرها در کف   نیصورت که ا  نیحساس به وزن استفاده کرد، بد  یسنسورها

 یحرکت یاستفاده از سنسورها نهیزم ن یدر ا جیرا یها. از جمله روششودیمخصوص درب باز م یکیالست یپادر یبررو

ها ارسال شده تا  به درب گنالیس نی ر صورت حرکت در اطراف نقاط معکه د شوندیم میتنظ  یااست، حسگرها بگونه

 .فراهم گردد لت های درب برقیموجبات باز شدن 

 

 افتیدر یفعال ساز گنالیس  کیمرکز کنترل توسط سنسور   سیستم  که  شودیباز م یزمان کیدرب اتومات قتیحق در

  صیوجود فرد در مناطق موردنظر تشخ کهزمانی  نی. بنابراگرددتسمه و قرقره فعال  تیتا چرخ دنده جهت هدا کندیم

 .شودیداده نشود، درب بعد از گذشت مدت زمان مشخص بسته م

 

 :م یده یآنها را از لحاظ عملکرد به سه دسته شرح م یبند میو تقس ست یچ کیدرب اتومات میتر بدان قیدق نکهیا یبرا

 ؛  یکیالکترومکان ک ی اتومات جک 

  کیبا استفاده از  برقی درب مدل از نی. در اکندیکار م ربکسیچرخ دنده و گ له یبه وس یکیالکترومکان کیاتومات جک

 .ته کرددرب را باز و بس توان یموتور برق کوچک م

 ؛ یکیپنومات ک یاتومات درب

کمپرسور باد  ادیز یماهانه و سروصدا س یبه سرو ازی. نکندیباد کار م ایفشار گاز  لهیبه وس یکیپنومات کیاتومات درب

 .دینوع درب گرد نیمنسوخ شدن ا منجربه

https://barandoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://barandoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/
https://barandoor.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%b1%db%8c%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d9%86%da%af-%d9%88-%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af/


 ؛یکیدرول یه ک یاتومات درب

 بسیار محبوب است. کندیکار م عاتیفشار روغن و ما لهی که به وساین مدل درب اتوماتیک 

آن جهت باز و بسته کردن   کنواختیباال و حرکت  اریبس یرویبه ن توان یم یکیدرولیه کیاتومات درب یها  تیاز مز

  رترددپ یهامکان   یاستهالک برخوردار بوده و برا زان یاز حداقل م یکیدرولیدرب ه نیاشاره کرد؛ همچن نیسنگ یهادرب 

 .مناسب خواهد بود اریبس

 

 معرفی اجزاء درب اتوماتیک

آن   یاندازکه نصب و راه شودیم دیعلت تأک ن یشده است، به هم ل یتشک  یمختلف یهااز قسمت کیدرب اتومات کی

عبارتند  کیاز قطعات درب اتومات یکامل دارند. برخ ییکه با قطعات آن آشنا  ردیتوسط افراد ماهر و متخصص صورت گ

 :از

 (کیمادر بورد. )مرکز کنترل درب اتومات ایباکس  کنترل •

 ( کیدرب اتومات یحسگرها  ای سنسورچشمی )  •

 درب یکیو قفل مکان یبرق قفل •

 ی کیصفحه الکترون ای برد •

 کیدرب اتومات یچشم •

 س ربکیدنده و گ چرخ •

 ی کیالکتر موتور •

 کنترل  موتیر •

 ها  چیکروسوئیم •

 

 

 

 

 

 

 



 

 :عبارتند ازمهمترین آنها که  شوندیم میتقسمختلفی به انواع  و کارایی با توجه به نوع عملکرد کیاتومات هایدرامروزه 

 نگیپارک کیاتومات درب •

 ی اشهیش کیاتومات درب •

 ی اکرکره کیاتومات درب •

 سکشنال کیاتومات درب •

 سایر درب های اتوماتیک  •

 

با استفاده از  که تنها  دیآیهر ساختمان بشمار م یبرا یالزم و ضرور  زاتیتجه  موارد واز  ؛ نگ یپارک  ک یاتومات درب

 جلوگیری کرد . در محل موردنظر   کیتراف جادیدرب را باز و بسته کرد و از ا ن یا توان یمبه سهولت  کنترل  موتیر کی

 

نوع از   نی. اافزایش می دهدساختمان را   یظاهر ییبایز کهپر تردد  یهامکان مناسب برای   ؛ یاشهی ش ک یاتومات درب

  عرضه بازار به …و   گرداندرب  ،  ییکشو یا  شهیدرب ش ،یتلسکوپ یا شهیدرب شدر انواع  کیاتومات یهادرب 

 .شوندمی

 

به   شوند؛یها در ابعاد مختلف ساخته منوع درب نی. ای و تجار  یمراکز فروشگاه  مناسب ؛ یا کرکره ک یاتومات درب

متناسب با   یاکنند تا شما کرکره یمحل را از نظر طول، عرض و ارتفاع بررس د،یقبل از خر دیعلت کارشناسان با نیهم

 .دیآن مکان سفارش ده

 

مدرن و   یها ظاهر درب نی . ااست  یکاربرد اریمسقف و با عرض کم بس یفضاها ی برا؛  سکشنال ک یاتومات درب

 .کنندیرا اشغال م یکم اریبس یسقف فضا ری ساختمان دارند که با جمع شدن در ز یمتناسب با نما

 

 مزیت های درب اتوماتیک

کنند.  فایرا ا یمهم ارینقش بس توانندیم کیاتومات هایدارد در یفور  هیبه تخل  ازیکه ساختمان ن  اضطراریمواقع  در

  هیاصول اول تیو با رعا های ضروریکه در زمان  کندیعمل م گونه ایا به هدر نی ا یشده بررو  یزی ربرنامه یهاستمیس

ها را بطور کامل باز نگه داشت تا مردم به  درب نی ا توان یالزم م ماتیساختمان را فراهم خواهند کرد. با تنظ  هیامکان تخل 
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در ساختمان   یدر صورت بروز خطرات جد همچنین ،. خطر کمتری متوجه آنها گردد آن عبور کرده و   ان یاز م یآسان

 نداد؛  رو اجازه ورود افراد به داخل را تا رفع شدن خطبه طور کامل بست را  کیدرب اتومات توان یم

به  درب را  توانیاطراف م یهابه ساختمان آتش از گسترش  یریو جهت جلوگ یسوزآتش  در صورت بروز  نیهمچن

 بسته شود.   عاَیسردرب تا تجهیز نمود   قی حر  یاطفا ستمیس

افراد  . به این شکل که آن اشاره کردبه سهولت دسترسی و استفاده آسان   توان یم کیدرب اتومات یایمزا نی مهمتر از

با فشار دست   نیسنگ  یهانگران باز کردن درب گریو د کنندیآن عبور م ان یاز مو بدون لمس درب بدون دخالت دست 

همچنین همین مورد منجر به رعایت بهداشت نیز میشود که در دوران همه گیری کرونا بسیار حائر اهمیت   نخواهند بود.

  تیساختمان احساس رضا  هر  یدر ورود ک یدرب اتوماتهمین موارد منجر شده است تا افراد با رویت   تلقی شده است.

 . کنند  داینسبت به آن مکان پ یکامالَ مثبت تینو ذه ندکن



 

به   عیآسان و سر یکه دسترساست  و معلول ناتوان افراد  یسهولت استفاده برایکی دیگر از مزیت های درب های برقی  

 .کندیآنها فراهم م  یرا برایا خارج داخل  طیمح

تا بصورت   دهدیامکان را م نیافراد ا این سیستم به که می توان به سیستم فرار اشاره کرد   یدرب برقبارز  یهایژگیاز و

 را باز کنند.   برقیدرب  یدست

 

 

به   درب های برقیاست زیرا ان هایی که با کمبود فضا مواجه هستند بسیار کاربردی تر در مکنصب درب های برقی 

 یهادرب یمنیا بیضر  ن همانطور که قبال ذکر کردیم. همچنی  دکنیاشغال م را یکمتر یفضادرب های دیگر  نسبت



آنها را از راه دور کنترل کرده و   توانندیمدر مکان های مختلف   یتیامن نیصورت که مأمور نیباال است بد اریبس یبرق

 .ندیخروج افراد را محدود نماو امکان ورود  

 

 عایق صوت و حرارت 

  ک ی اتومات درباستفاده از  د،یکار خود هستکسب و یهانهیبه فکر کاهش هز ایاهمیت می دهید و  ستیز طیمحبه   اگر

که افراد توسط سنسورها   شوندیباز م یتنها در صورت کیاتومات  یهاموارد است. درب  نیبه ا دن یرس یبرا یروش عال کی

ها همانند درب نی . بدون شک اکنندیم  یریتابستان جلوگ و در زمستان  اخروج گرمورود و از  نیشوند، بنابرا ییشناسا

 . شودیم  یرژان ن قبوض و هدر رفت نهیامر سبب کاهش هز نیکه هم کنندیحرارت عمل م قیعا

 .داخل اشاره کرد طیدر مح یصوت یهایصدا بودن آنها و کاهش آلودگ قیبه عا توان یم یبرق یهادرب یایمزا گریاز د 

استفاده از درب ، واگیردار گوناگون  یهایماریابتال به بالبته جود بیماری منحوس کرونا و صد و وبا توجه به شرایط فعلی 

ه  های مختلف را ب وجب کاهش ابتال به بیماریمستقیم با درب نیست که همین امر متماس برقراری به  یازین کیاتومات

  تیکه رعا ییمواد غذا یهاو کارخانه هامارستان یب یها برا نوع درب نی استفاده از ا گر،ید ی. به عبارتارمغان می آورد 

 دیآیبشمار م هایکاهش آلودگ  یبرا عاقالنهروش  کیاست  یضرور  یبهداشت در آنها امر

 

. شما  شوندیم باال تولیدبرخوردار بوده و با استحکام و مقاومت  یجهان یاستانداردها نیاز باالتر کیاتومات یهادرب 

از شرکت  ها را درب نیمحل سکونت خود ا  ایکار از مشاوره افراد متخصص و با توجه به کسب و یمندبا بهره دیتوانیم

 .دیمند گردآن بهره یایو از مزا دیسفارش ده باران در 


