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  هاي اتوماتيك كشويي اساليدينگدرب

هاي متحرك بر لنگه و شودميتقسيم  مساوي يا نامساوي قسمت چندها عموما عرض دهانه به در اين درب
  دهند.ازشو را به دست ميعرض بكنند طوري كه بيشترين هاي ثابت يا ديوار حركت ميروي لنگه
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  تلسكوپي كشويي اتوماتيك هايدرب

هاي يابي به حداكثر عرض بازشو در مكانيزم كشويي و براي وروديها راه حلي مناسب براي دستاين درب
كه لنگه  كنند طوريهاي متحرك با هم در يك جهت حركت ميلنگهها باشند. در اين دربمعمولي مي

  گيرد.يكند و در پايان مسير روي لنگه ثابت قرار ممتحرك دوم با نصف سرعت لنگه متحرك اول حركت مي
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  )Angular( درب اتوماتيك كشويي مثلثي

مند نصب نياز هايي است كه داراي محدوديت در فضاي داخلي، ياختمانن نوع درب راه حلي ويژه براي سااي
  .با شكل ظاهري ساختمان هماهنگي بيشتري داشته باشد دربي است كه

  

  
  

  

  )Break Out(درب اتوماتيك كشويي خروج اضطراري  

ي در باشد و تنها تفاوت آن با سيستم عاددر حقيقت اين نوع درب يك سيستم درب اتوماتيك كشويي مي
و تمام  بصورت لواليي باز نمودآن را  هاي ثابت و متحركاين است كه در مواقع اضطراري مي توان لنگه

  .نه را بصورت عرض بازشو مفيد استفاده كرداده
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 )curve - كرواتوماتيك كشويي منحني (درب 

گيري از مكانيزم ها با انحناهاي مختلف و منطبق بر ظاهر سازه و معماري ساختمان و با بهرهاين درب
ها گردند. در اين دربمحسوب ميها و معماران خالق هاي آرشيتكتكشويي همواره به عنوان يكي از انتخاب

  .آينديم ه حركت درشيشه منحني ثابت به صورت كشويي بهاي لنگهشيشه منحني بر روي  هايلنگه

اي با ايجاد يك فضاي ايزوله از هاي دايرهگردند. دربنيم دايره تشكيل مي 2معموال از  درب كرو دو طرفه
جويي در انرژي نيز راه حل بسيار كنند و در جهت صرفهتبادل هواي داخل و بيرون ساختمان جلوگيري مي

  .آيندشمار ميه آلي بايده
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  اتوماتيك كشويي سربي (ضد اشعه)درب 

ارد، دشود. از آنجا كه فلز سرب چگالي بااليي هاي راديوگرافي استفاده مياز اين نوع درب براي ورودي اتاق
  توانايي عبور از درب را ندارند. امواج و پرتوهاي راديوگرافي

توره هاي دو مواز سيستم اين نوع درب بصورت تك لنگه استفاده شده و معموال به دليل وزن زيادشان،
  استفاده ميشود.

و  هاي با تركيبات سربيگردد؛ در صورت لزوم بايستي از شيشهها توصيه نمياستفاده از شيشه در اين درب
  هاي كوچك استفاده شود.در اندازه
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  )Hermetic Sealed sliding doors( درب اتوماتيك كشويي هرمتيك

وع از اين ن استفاده؛ نايع غذايي، شيميايي و داروييها، صها، كلينيكبه بيمارستانهاي تميز مربوط در اتاق
  گردد.درب توصيه مي

ايست كه لنگه هنگام بسته شدن هاي هرمتيكال از نوع كشويي بوده ولي مكانيزم عملكردي آن به گونهدرب
باشد. رت سرتاسري مياهنماي كف هم بصوشود. قطعه ريل رپايين آمده و به چارچوب درب پرس مي

  د.گردكننده نفوذناپذير ميرات آلودهر ذگونه اين نوع درب در برابر هوا يا سايبدين

  درب هنگام بسته شدن  درب هنگام باز شدن
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  )folding) و فولدينگ (swingلواليي سوئينگ (هاي اتوماتيك درب

ها راه حل منحصر ن درب. ايهستندض بسيار مناسب هاي كم عردهانه براي سوئينگ و فولدينگهاي درب
ها ربدهايي ست كه براي نصب ساير راهروها، كريدورها و وروديداشتن حداكثر عرض بازشو به فردي براي 

  .محدوديت جدي وجود دارد
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  )revolving –ينگ ريوالو(هاي اتوماتيك گردان درب

اند كه درب هميشه بسته است در حالي كه اي طراحي گرديدهگونهعملكرد بهها از لحاظ اين نوع درب
 جلوگيري رخوردزمان افراد از بهميشه باز است. با استفاده از اين نوع درب ضمن امكان ورود و خروج هم

وصيه تاست  شود. استفاده از اين نوع درب براي اماكني كه اختالف دماي داخل و خارج مجموعه زيادمي
هاي اتوماتيك باشد. دربهاي اتوماتيك ميترين نوع دربن و شيكيردد و عالوه بر آن يكي از زيباترگمي

  كند. مدار را مهيا مييابي به يك ورودي با پرستيژ و با فضاي مناسب و مشتريگردان، امكان دست

حل بسيار مناسبي  ها راهدرب اين د.ماتيك گردان مزيت ديگري نيز دارنهاي اتوعالوه بر موارد فوق درب
ي تالف انرژباشند و يكي از كارآمدترين ابزار براي جلوگيري از ابراي جلوگيري از انتشار صدا و هوا مي

توان طراحي نمود، ورت دستي يا اتوماتيك ميو بص باله 4يا  3 يا 2هاي ها را در مدلاين نوع درب .هستند
ار ي برخوردبيشتر از مقبوليت بيشتر عرض بازشو مناسب به همراه فيلتراسيونباله به دليل  3كه مدل 

  باشد.مي
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  آن انواع شيشه و تزئينات
  

  )نشكن( سكوريت هاي شيشه

 نوع اين شود.ميل استفاده مي 10و  8، 6هاي با ضخامت معموال بسته به نوع و مدل درب اتومات از شيشه
 تنشهاي و بهضر ، مكانيكي بارهاي مقابل در يكسان مشخصات با معمولي هاي شيشه با مقايسه در ها شيشه

  باشد. مي تر مقاوم برابر پنج تا حرارتي

  شيشه هاي اكسترا كليير

 االييسيار ببدليل وجود كم آهن در آنها داراي شفافيت ه هايي هستند كه بهاي اكسترا كليير شيشهشهشي
 ءاشيا باشد يازن كجا هر كلي بطور و هاموزه	ها، فروشيطال	ها، در برخي اماكن از قبيل فروشگاه اشد.بمي

 هايشيشه بكارگيري اهميت شود رويت وضوح حداكثر با هارنگ و كامل شفافيت با شيشه پشت
  . گرددمي نمايان يشپ	 از بيش	 اكستراكليير

  

  

  ، ضد سرقتشيشه هاي ضدگلوله

آيد. يجود مهاي شيشه و طلق بوكه با افزايش تعداد اليه باشدمينت ميهاي ضد گلوله نوعي شيشه لشيشه
ها، عتيقه ها، صرافي، طال فروشيها، بانكهاها در اماكني مانند موزهلزوم استفاده از اين گونه شيشه

ه بستند هاي حساسيت خاصي ها و كليه اصناف و اماكني كه دار، زندانها، اماكن عمومي پر خطرفروشي
  .مسلحانه كامال واضح و مبرهن است هايامنيت در برابر سرقتمين أمنظور ت
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  يآلومينيوم هايفريم پوششانواع 

نگ پودري، رنگ هاي رايج آن شامل انواع رباشد و پوششهاي درب اتومات، آلومينيوم ميمعموال جنس فريم
  باشد.آنادايز، و روكش استيل مي

  الكترواستاتيك پودري شپوش

ر بتاتيك باشند كه با يك تفنگ الكترواسهاي پخش شده ميها و افزودنيپودري شامل رنگدانههاي پوشش
وي سطح را ر گردند. ذرات پودر در تفنگ باردار شده و اليه نازك چسبناكيروي سطوح مورد نظر پاشش مي

ايجاد  س ازپه و ، ذرات پودري ذوب شددهند و پس از عبور از يك كوره در اثر حرارتمورد نظر تشكيل مي
  د.دهنچسبندگي يك پوشش سخت، بادوام و غيرقابل انحالل را ارائه مي

  آنودايز پوشش

 ويحا تانك يك رد آلومينيوم .است آلومينيوم اكسيد به آلومينيوم الكتروشيميايي تبديل آنودايزينگ پروسه
 زماني مدت در. كندمي پيدا اتصال مثبت قطب به فايرركتي يك وتوسط شده داده قرار سولفوريك اسيد

  .شودمي طيمحي واكنشگرهاي به مقاوم و عايق شفاف آلومينيوم اكسيد اليه يك به تبديل فلز سطح مشخص

 اليه خامتض برابر هزار چندين تا ضخامت به اكسيدي اليه كردن ضخيم نوع يك واقع در كردن آنودايزه
ه به كاي و مشكي است طاليي، شامپاين، قهوهاي، طيف رنگ آنادايز شامل نقره .است طبيعي اكسيد
  باشند.دار و براق قابل توليد ميهاي مات، خشصورت

  پوشش روكش استيل

مدتا هاي ورق استيل عشوند. رنگهاي استيل روكش ميهاي آلومينيومي توسط ورقدر اين نوع پوشش فريم
  د.ترس هستندار در دسدار، و طرحق، مات و خشاشد كه در انواع براباي، طاليي، آجري و . . . ميشامل نقره

  

 

    

  روكش استيل  رنگ آنادايز  رنگ پودري
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 مشخصات فني اپراتور آروين

  

  موتور  1

 GR6355وات مدل  100ولت با توان  24  -موتور پرقدرت دانكر آلمان  

  (تردد نامحدود بدون كند شدن يا هنگ كردن) High Capacityداراي ويژگي 
  ) bi‐partكيلوگرم ( 260قابليت جابجايي دولنگه 

  )  single partكيلوگرم ( 150قابليت جابجايي تك لنگه 
  كيلوگرم با استفاده از سيستم دوموتوره 400قابليت جابجايي 

 

  كنترل باكس  2

  جهت نمايش عملكرد سيستم  Segment ‐ ₇ مجهز به نمايشگر
  هاي ارتباطيجهت اتصال ساير پروتكل RS232مجهز به پورت سريال 

 مجهز به پورت مخصوص اتصال پرده هوا و . . .

 مجهز به پورت مخصوص خروج اضطراري، مستقل از كليد تغيير وضعيت

  )anti‐crushمجهز به ويژگي ضد برخورد  (
  )Self‐Monitoring Functionمجهز به ويژگي عيب ياب خودكار (

  )Self‐Learning Functionويژگي يادگيرنده خودكار (مجهز به 

  

  كليد ديجيتال  3
 D‐Beedexو داراي ويژگي   Segment ‐ ₇مجهز به نمايشگر 

  مجهز به رسيور جهت پشتيباني از ريموت كنترل
  قابليت تغيير وضعيت كليد ديجيتال توسط ريموت كنترل

  

 backهاي با توجه به طراحي پيشرفـته مدار شارژ و كم مصرف بودن سيستـم، باتري  Back upباتري   4

up قابليت باز و بسته كردن درب به تعداد دفعات زيادي را دارند  

  

  باشدمي سه سال گارانتي تعويضقطعات الكترونيك سيستم (كنترل باكس و كليد ديجيتال) داراي   5
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  آروين اتوماتيك سيستم درب فني جزئيات

 از) ميكيدينا و استاتيكي نيروهاي مقادير( هاسيستم اين در متحرك هايدرب شدن بسته و باز فرايند
 وسطت سيستم كامال اين افزار سخت و افزار كند. نرممي تبعيت DIN18650 المللي بين استاندارد

 شده توليد و طراحي ايران شهري برق هايويژگي نيز و كشور محيطي و منطبق بر شرايط ايراني كارشناسان
  است.

  )Safety Parameters( ايمني مشخصات از برخي

 ارايد شدن بسته و باز هنگام آروين اتوماتيك هايدرب ): Force Controlكامل نيروها ( كنترل – 1
 به ديرمقا اين و ) هستندDIN 18650استاندارد ( سطح در شده كنترل ديناميكي و استاتيكي نيروهاي

  .كرد نخواهند دوار اجسام و افراد به آسيبي گونه هيچ مانع با برخورد صورت در كه اندشده تنظيم ايگونه

 كه انيزم هستند شده كنترل نيروها مقادير اينكه بر ): عالوهAuto Reverse( اتوماتيك بازگشت – 2
 باز معكوس جهت در هادرب و شده متوقف آرام بسيار درب حركت كنند، برخورد مانعي با متحرك هايدرب

  .كندمي تكرار را اتوماتيك بازگشت فرايند بار سه تا برنامه زير اين شوند.مي بسته يا و

 شده رلكنت كامال نيروهاي با متحرك هايدرب كه صورتي ): درAnti Crush( شدگي له از جلوگيري – 3
 حافظه در مانع با برخورد محل شود اجرا اتوماتيك بازگشت فرايند و كنند برخورد درب بين مانعي به

 هادرب هك زماني) شدن بسته در هم و شدن باز در هم(  هادرب مجدد حركت هنگام و شده ذخيره سيستم
شود مي بررسـي مانع وجود و كرده پيدا كاهش هادرب سرعت رسندمي مانع با برخورد نقطه به
)Presence Checkingوماتيك ات بازگشت برنامـه زير باشـد داشتـه وجود هنوز مانـع كه صورتـي ) در
)Auto Reverse ( مانع لمح از عبور از پس باشد شده طرف بر مانع كه صورتي در و شودمي اجرا مجدد 

  .دهدمي ادامه حركت به خود شده تعريف سرعت با درب

 Safety( ايمني سنسور – 4 Sensorتريناصلي از بخشي كه فوق گانه سه هايكنترل بر ): عالوه 
 يك هر وير قرمز مادون ايمني سنسور سطح يك باشند،مي آروين اتوماتيك هايدرب در ايمني پارامترهاي

 را) اجسام و خردسال افراد بخصوص ، افراد( مانع وجود تواندمي لحظه هر در كه گرفته قرار هادرب از
 ايپرده يا و خطي ) Beam( نوع از تواندمي سنسور اين. شود هادرب شدن بسته از مانع و داده تشخيص

  .شود نصب سيستم روي تواندمي مدل دو هر كه باشد
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 افزاري سخت 4 شماره آيتم كه حالي در باشندمي افزاري نرم ايمني بخش در 3 تا 1 شماره هايآيتم: تذكر
 عنوان به 3 تا 1 مراحل متحرك هايدرب بين مانع تشخيص و ايمني سنسور در ايراد صورت در و بوده

  . شوندمي مانع به ضربه شدن وارد از مانع پشتيبان

 متحرك هايدرب پشت يا و بين گرفته قرار مانع كه صورتي ): درPresence( فيزيكي مانع رفع عدم – 5
 بسته يا و باز فرايند ادامه جهت و داده تشخيص را مانع وجود هوشمند صورت به سيستم نشود طرف بر

 فيزيكي انعم رفع عدمِ  خاصِ برنامه زير سيستم، مكانيكي قطعات به زدن صدمه از جلوگيري و هادرب شدن
  . كرد خواهد اجرا را

 و وعن به توجه با... ) :  و Fire Alarm ،BMS ،Access Control نظير(  خارجي هشدار هايفرمان – 6
 يا و ستقلم صورت به شده تعيين قبل از برنامه اساس بر توانندمي آروين اتوماتيك هايدرب نصب، مكان

  عمل كنند. خارجي هايسيستم از فرمان دريافت

 قبل و ابتدا(  شودمي روشن دستگاه بار اولين براي كه ني): زماSelf‐Checkingسيستم ( داخلي ايمني - 7
 بازبيني مورد ار خودش به مربوط كاري شرايط ميكروكنترلر كوتاهي بسيار زمان در) اوليه اسكن فرايند از

   شود.مي مختلف مطمئن هايبخش بودن سالم از و داده قرار

 لكردعم Error وجود صورت ): درWarning( پوشي چشم قابل خطاي يا ) وError( قبول قابل غير خطاي
 اب سيستم Warning وجود صورت در و شودمي داده نمايش آمده پيش خطاي كُد و شده متوقف سيستم

 به ار آمده وجوده ب Warning حال عين در و دهدمي ادامه خود كار به شده تعيين پيش از مالحظات
  .كندمي اعالم كُد صورت

 از دليلي هر به درب شده تنظيم سرعت و حركت كه صورتي ): درShut Downالكترونيكي ( ترمز - 8
 برد كنترل دباش داشته آن براي شده تعريف حركت از غير حركتي موتور و شوند خارج خود اوليه تنظيمات

 و موتور حركت ،كرده خاموش الكترونيكي صورت به را موتور درايور)  عملكرد در باال اولويت(  وقفه بدون
  نمايد.مي جدا كنترل مدار از را موتور سپس و متوقف را هادرب

 اين ايمني هايبخش از يگرد ): يكيInternal Continues Evaluationداخلي ( پيوسته ارزيابي - 9
 تغييرات دوجو صورت در تا باشدمي سيستم اين افزار نرم پيوسته ارزيابي و كنترل به مربوط هاسيستم

  . شود جلوگيري سيستم نادرست عملكرد از هابخش از يك هر در ناخواسته
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  )Energy Saving(/  انرژي مصرف كاهش به مربوط مشخصات از برخي

 به)  ولت 24 تاژول(  باتري َپكِ اتصال امكان و نداشته خارجي UPS به نياز آروين اتوماتيك هايدرب – 10
 از و بوده شده كنترل و هوشمند كامال باتري شارژ مدار. دارد وجود سيستم بُردِ كُنترل به مستقيم صورت
 كلي مصرف هاسيستم اين در شده انجام طراحي به توجه با. كندمي جلوگيري هاباتري به رساندن آسيب
   توجه با( بار 100 ات 80 بين تواند مي مـسيست برق، قطع زمان در و) موتور باالي راندمان( بوده پايين بسيار

 تا حداكثر فتا( شوند كامل دِشارژ هاباتري اينكه بدون) مكانيكي قطعات اصطكاك و درب وزني مشخصات به
  .نمايند بسته و باز را درب) ولت 16 ولتاژ

  باشد.مي پايين بسيار و نموده تغيير كار به آماده حالت در بُرد كُنترل مصرف ميزان - 11

 اين كه بوده دائم رباي آهن وعن از آروين اتوماتيك هايدرب در استفاده مورد الكترومكانيكال قفل -  12
 سيستم رقب كه زماني موضوع اين. شودمي قفل عملكرد زمان در سيستم انرژيِ مصرف كاهش باعث انتخاب

  است. برخوردار بااليي بسيار اهميت از شودمي مدار وارد باتري و شده قطع

 باتري از استفاده هنگام ): درControl  Discharge Levelباتري ( حد از بيش تخليه از جلوگيري - 13
 اين زيرا شود داده مجاز حد از بيش باتري تخليه اجازه نبايد عنوان هيچ به الكترونيكي سيستم يك توسط

 حوادث يا و بحران زمان در باتري به نياز صورت در اين بر عالوه و شده باتري عمر طول كاهش باعث اوال امر
 ريافتد هنگام در اضطراري خروج جهت هادرب شدن باز سپس و سيستم قفل شدن باز نظير( مترقبه غير

 داشته را دهش تعريف سناريوي اجراي جهت انرژي كافي اندازه به باتري بايستي... )  و سوزي آتش فرمان
  .است شده طراحي دقت به آروين هاي سيستم در ويژگي اين كه ؛باشد

 باتري كه صورتي ): درCharge Level Controlباتري ( كامل شارژ از پس شارژ جريان كامل قطع - 14
 طول زايشاف باعث موضوع اين كه شده قطع باتري شارژ جريان شود شارژ شده تعريف و مشخص اندازه به

  .شد خواهد باتري عمر

  .باشدمي تشخيص قابل ديجيتال كليد روي از LED يك توسط سهولت به باتري شارژ عمل صحت
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 بااليي اوج نقطه داراي معموال DC موتورهاي اندازي راه جريان Ifmموتور ( اوليه جريان كنترل -  15
 هستند قابليت اين داراي آروين اتوماتيك هايدرب بُرد كُنترل) اي لحظه صورت به آمپر 30 هستند، حدودا

 كاهش اعثب ويژگي اين كه نمايند محدود و كنترل را مصرفي جريان پيك موتور اندازي راه زمان در كه
  .باشدمي هاسيستم اين در انرژي مصرف

  

  )عمومي ويژگيهاي و مشخصات از برخي(

 از پس كه درب اوليه ): اسكنMechanical Life Spanسيستم ( مكانيكي هايقسمت بيشتر دوام -  16
 زن،و نظير( است سيستم از پارامترهايي نمودن ذخيره با همراه گيردمي صورت  سيستم شدن ريست

 عمر طول بيشترين يمكانيك قطعات كه شوندمي ذخيره و تنظيم ايگونه به آنها مقادير كه... )  و اصطكاك
  .باشند داشته را

) كليد 5 داراي( رلكُنت ريموت عدد 2 داراي سيستم هر: آروين اتوماتيك هايدرب در هاكُنترل ريموت - 17
 ريموت عدد 20 تعداد. نيست جداگانـه رسيـور و كُنتـرل ريموت به نيازي سيستـم نصبِ هنگام و باشدمي
  نمود.  تعريف ديجيتال كليـد هر روي توانمي

  :هاكنترل ريموت توسط تغيير قابل هايحالت

 تيك، حالتاتوما ، حالت)درب بودن قفل زمان در حتي( درب شدن بسته و باز يك بار جهت ايلحظه فرمان
  قفل، حالت يك طرفه باز، حالت دائم زمستاني، حالت

 نصب زمان رد ويژگي اين. دارد وجود نيز كنترل ريموت طريق از ) سيستمResetمجدد ( اندازي راه امكان
  .باشدمي كاربرد پر بسيار سيستم خدمات احتماليِ نيز و

  .باشدمي ثانيه بر مترسانتي 70 هاسيستم اين در هادرب سرعتِ حداكثر - 18

 به. باشدمي تركامل و بيشتر افزار سخت بر ميكروكنترلر كُنترل و نظارت آروين اتوماتيك هايدرب در - 19
  :برد نام زير موارد از توانمي مثال عنوان

Fuse  Error  Codeسطِ تو جداگانه صورت به سنسورها موتور، و باتري، درايورِ فيوزهاي كردن : چك 
 صورت در( وزهافي از يك هر براي مجزا صورت به خطا ُكد ارسال و گرفته صورت) لحظه هر در( ميكروكنترلر

  .)فزاريا نرم تشخيص( نمايد آسان بسيار را آمده وجوده ب ايراد رفع ميتواند) فيوزها ديدن آسيب
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 متصل بُرد نترلكُ به موتور كه اتصال: زماني از پس موتور كردن چك و بُرد كُنترل به موتور اتصالِ تشخيص
 مقاومت رسيبر با افزار نرم اجراي از قبل و داده تشخيص را موتور اتصال و حضور ميكروكنترلر شودمي

 يا و باشد يرادا داراي موتور كه صورتي كند. درمي حاصل اطمينان آن بودن سالم از موتور پيچ سيم داخلي
 موضوع اين موتور ريساختا ايرادِ به مربوط خطايِ ُكد ارسالِ نباشد متصل بُرد كُنترل به آن هايسيم از يكي

  كند.مي مشخص را

  )Motor Torqueموتور ( خروجي گشتاور تغيير - 20

 خروجي گشتاور ارمقد تنظيم براي مختلف مقدار سه توانيدمي شما آروين ايراني اتوماتيك هايدرب در
 از بيش حركت هنگام هادرب اصطكاك يا و باشد زياد متحرك هايدرب وزن كه صورتي نمائيد. در انتخاب
 مقدار فزايشا از پس كه شودمي داده نشان نمايشگر روي E11 شماره خطاي اوليه اسكن هنگام باشد اندازه

) هشد تعريف( مشخصي سرعت با درب و شده رفع مربوطه خطاي منو اين توسط موتور خروجي گشتاور
  كرد. خواهد اوليه اسكن به شروع
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