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 خدمات گروه فني و مهندسي آويژه 

 

 خط مشي كيفيت  گروه فني و مهندسي آويژه 

 

  

 دسي آويژه معرفي گروه فني و مهن

ٌزٜٚ فٙی ٚ ٟٔٙذعی آٚیضٜ تا تٟزٜ ٔٙذی اس ٟٔٙذعیٗ خثزٜ ٚ تا تدزتٝ در سٔیٙٝ ٞای تخققی ٟٔٙذعی 

 ٞای دربا٘ٛاؼ  تؿٕیزات ٚ عاَ اعت وٝ در سٔیٙٝ ٘قة 10ٔىا٘یه ، ٟٔٙذعی تزق ٚ اِىتزٚ٘یه تیؼ اس 

، عیغتٓ ٞای دٚرتیٗ ٔذارتغتٝ ، ٞٛا  پزدٜدعتٍاٜ ٞای  تزلی، ،وزوزٜ پارویٍٙی ای، ؽیؾٝ اتٛٔاتیه

 .فؿاَ ٔی تاؽذدسدٌیزٞای أاوٗ ٚ فٙؿتی ، ا٘ٛاؼ راٜ تٙذ ٞای اتٛٔاتیه  

تزای ا٘ٛاؼ عیغتٓ کارگاٌ تخصصي تعميراتي ایٗ ٌزٜٚ تزای اِٚیٗ تار در اعتاٖ خزاعاٖ الذاْ تٝ ایداد 

 دٚرتیٗ ٞای ٔذار تغتٝ حفاغتی ٚ ٞٛا پزدٜ تزلی، ،وزوزٜ پارویٍٙی ای، ؽیؾٝ ٞای درب ٞای اتٛٔاتیه ،

ٕ٘ٛدٜ اعت ٚ تا تٟزٜ ٔٙذی اس افزاد ٔتخقـ وّیٝ فؿاِیتٟای تؿٕیزاتی تا ٌارا٘تی وار ٚ لطؿات در اعتاٖ 

 .خزاعاٖ ا٘داْ ٔی دٞذ

 

 

 لطؿات اس اعتفادٜ تا دیذٜ آٔٛسػ ٚ تدزتٝ تا وارؽٙاعی ٞای تیٓ اس ٔٙذی تٟزٜ تا دُر آٚیضٜ ٟٔٙذعی ٚ فٙی ٌزٜٚ

 ٔی اٞذا را خٛیؼ خذٔات وؾٛر عطح ٚ ویفیت تاالی وار در رلاتتی لیٕت تا ٌزأی ٔؾتزیاٖ تٝ تادٚاْ ٚ افُ

 :وٙذ

  لطؿات تضٕیٗ  -1

 ٘قة تضٕیٗ  -2

( تؿٕیزات ٚ ٍٟ٘ذاری) خذٔات تضٕیٗ -3

 

ٟٔٙذعی آٚیضٜ دُر افتخار آٖ را دارد وٝ تزای ٔؾتزیاٖ ٌزأی خذٔات سیز را تٝ فٛرت ٔغتٕز ٚ تا ویفیت ٌزٜٚ فٙی ٚ 

 :ٔطاتك اعتا٘ذارد ٞای خٟا٘ی ؾزضٝ ٕ٘ایذ

 ( ؽیؾٝ ای ، وزوزٜ ، پارویٍٙی ، آراْ تٙذ ٚ پزدٜ ٞٛا)٘قة وّیٝ عیغتٓ ٞای درب ٞای اتٛٔاتیه  -1

 اٍ٘ؾتوٙتزَ تزدد ٚ اثز٘قة وّیٝ عیغتٓ ٞای  -2

 تزای ٘قة ا٘ٛاؼ عیغتٓ ٞا ٚ ٔحقٛالت  رايگانتاسدیذ ٚ ٔؾاٚرٜ  -3

 رايگانارائٝ خذٔات تاسدیذ تؿٕیزات دٚرٜ ای عاال٘ٝ تٝ فٛرت  -4

 ا٘ٛاؼ عیغتٓ ٞای درب ٞای اتٛٔاتیه  خذمات تعميراتيا٘داْ وّیٝ  -5
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 ( Sliding automatic door)كشويي درب شيشه اي 

 

 

   

. ٔا٘ٙذ درب ٞای وؾٛیی ؾُٕ ٔی وٙٙذ ِٚی اس ِحاظ غاٞزی وٕی ٔتفاٚت ٞغتٙذ وٝ در ٕ٘ای عاختٕاٖ تغیار تاثیز دار٘ذ ایٗ درب ٞا

اٌز در ٔىا٘ی تخٛاٞیٓ درب وؾٛیی داؽتٝ تاؽیٓ ٚ فضای ٚرٚدی ٘یش وٓ تاؽذ ٔی تٛاٖ اس ایٗ درب ٞا اعتفادٜ وزد وٝ اس دٚ عْٛ دٞا٘ٝ 

. ایٗ اپزاتٛر درب ٞای عٍٙیٗ ٚسٖ را ٘یش پؾتیثا٘ی ٔی وٙذ. فادٜ وٙیٓتؿٙٛاٖ فضای ٚرٚدی تتٛا٘یٓ اعت
  :ٔشایای عیغتٓ ؾثارتٙذاس 

  تا حذاوثز ایٕٙی خٟت تزخٛرد تا ٔا٘ؽ

  ؾذْ ٔحذٚدیت درتؿذاد تاس ٚتغتٝ ؽذٖ درب

  لاتّیت وٙتزَ تٛعط ریٕٛت وٙتزَ ، وّیذدعتی ٚ وّیذدیدیتاِی

  عیغتٓ حزوتی تٝ فٛرت دعتی ٚ اتٛٔاتیه
  طزاحی سیثا ٚوالعیه درب ٚ ویفیت ٚ ٔزغٛتیت تاالی لطؿات

  ٝتٙٛؼ در اتؿاد، ٘ٛؼ فزیٓ ٚؽیؾ

  دارای تاتزیBackup  خٟت اعتفادٜ در سٔاٖ لطؽ تزق

  دارای عیغتٓ ؾایك فٛتی ٚ حزارتی خٟت خٌّٛیزی اس اتالف ا٘زصی
 تٛعؿٝ ٚتِٛیذ ٔطاتك رٚس ٚ اعتا٘ذارد ٞای خٟا٘ی 

 

 

 

   

رب بٍ صًرت کشًيي باز مي شًد کٍ بٍ صًرت يك لىگٍ يا دي لىگٍ متحرك است ي با تًجٍ بٍ عملكرد سادٌ آن يكي از د

جُت يريديخريج آسان استفادٌ مي . قرارمي گيردمي باشذکٍ دراکثر اماکه مًرد استفادٌ  معمًل تريه درب َاي اتًماتيك

 .شًديبٍ وًعي خًش آمذگًيي بٍ عابريه يمراجعٍ کىىذگان مي باشذ

  :ٔشایای عیغتٓ ؾثارتٙذ اس 

 ٔدٟش تٝ لفُ اِىتزٚٔىا٘یىاَ خٟت لفُ فزیٓ ٚ افشایؼ ایٕٙی 

     خٟت تزخٛرد تا ٔا٘ؽ ٚ ٞٛؽٕٙذ تا حذاوثز ایٕٙی  

      ٝدٚفٛرت دعتی ٚاتٛٔاتوٙتزَ حزوت درب ت 

     طزاحی وارا ٚؽیه درب ،ویفیت ٚ ٔزغٛتیت تاالی لطؿات 

     تؿییٗ اتؿاد، ٘ٛؼ فزیٓ ٚؽیؾٝ تاتٛخٝ تٝ ٘یاس خزیذار 

     دارای تاتزی Backup خٟت اعتفادٜ در سٔاٖ لطؽ تزق 

 (Telescopic automatic door) تلسكوپيدرب شيشه اي 

 

 

www.AvijehDoor.com 
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 ( Curved Door) درب شيشه اي منحني            

 

 

   

عاسٔاٟ٘ای تغیار ٔؿتثز دِٚتی ٚ ، درتٟای اتٛٔاتیه ٔی تاؽٙذ ٚ ٔؿٕٛال ٚرٚدی ٔزاوش خزیذ تشري  ایٗ درتٟای اتٛٔاتیه اس ٌزا٘تزیٗ ا٘ٛاؼ 

ِٛوظ درب اتٛٔاتیه اعت ٔؿٕٛال تز اعاط ٔؿٕاری  درتٟای ٌزداٖ یا ریٛاِٛیًٙ وٝ یىی اس ٔحقٛالت . خقٛفی ٘قة ٔی ٌزد٘ذ 

داراٖ وٝ تز خٙثٝ ٞای پزعتیضی تٛدٖ ٚ فزفٝ خٛئی در ٔقزف ا٘زصی تاویذ تیؾتزی دار٘ذ ٔٛرد ا٘تخاب لزار ٔی ٔحیط یا ٌزایؾات خزی

ٚ تز اعاط تزرعی  ٔىا٘یشْ ؾّٕىزد ایٗ دعتٍاٜ تز اعاط ٌزدػ تاِٝ ٞای ٔتحزن وٝ تز حَٛ ٔحٛر خٛد اعتٛار اعت ٔی تاؽذ  . ٌیز٘ذ 

تٝ   الف ٔقزف ا٘زصی ٔی تاؽٙذ ٚ در سٔاٖ تزدد افزاد ، ٞیچ ارتثاطی تیٗ ٞٛای داخُ ٚ خارجٞا یىی ٔٛثزتزیٗ درب ٞا درخّٛ ٌیزی اس ات

ٚخٛد ٕ٘ی آیذ، ٔدٟش تٝ عیغتٓ ایٕٙی پیؾزفتٝ وٝ در سٔاٖ تزخٛرد ٚ یا تؾخیـ ٔا٘ؽ ؾُٕ وزدٜ ٚ چزخؼ درب اس حزوت تاس ٔی 

. ٜ ٚ ٔدذدا راٜ ا٘ذاسی ٔی ٌزددایغتذ ٚ پظ اس تزطزف ؽذٖ ٔا٘ؽ عیغتٓ ٔدذد فضای ٌزدػ را تغت ٕ٘ٛد

تاِٝ ٚ  3درب ٞای ریِٛٛیًٙ , ِٝ تا یه درب اتٛٔاتیه وؾٛئی اتٛٔاتیه در داخُ آٖ ٔی تاؽذ تا2 وٝ ؽأُ ایٗ درتٟا در ا٘ٛاؼ عایش تشري

٘ىتٝ خاِة در ٔٛرد ایٗ درب ٞا ایٗ اعت وٝ أىاٖ ٘قة ٔدٕٛؾٝ ٔٛتٛر ٚ لغٕت ٔحزوٝ در تخؼ تاالیی در . تاِٝ لاتُ ؾزضٝ ٔی تاؽذ 4

 . تاؽذؽىُ ؾٕٛٔی آٖ ٚ در وف سٔیٗ در ٔٛارد خاؿ أىاٖ پذیز ٔی 

 

 

   

  اعتفادٜ افِٛی اس فضای خاِی ٔٛخٛد

حتی در ٔٛلؿیت ٞایی وٝ فضا ٔحذٚد ٔی تاؽذ أىاٖ عاخت ٔحُ  درب شيشٍ اي گردتٝ دِیُ ؽىُ ٔٙحٙی ٌٛ٘ٝ 

 .ٞای ؾثٛر ٔٙاعة ٚ راحتی را فزاٞٓ ٔی عاسد

  ؾُٕ در طزاحی آسادی 

ؽىُ ٞای ٔحذب ٚ ٔمؿز درب اتٛٔاتیه در ؽؿاؼ دِخٛاٜ در حیٗ ایٙىٝ آسادی ٚ اختیار ٔٙاعثی در طزاحی ٚ عاخت را  

 .أىاٖ پذیز ٔی عاسد ٞٓ چٙیٗ تٝ ٞٓ پیٛعتٍی ٔٛسٚ٘ی را ٘غثت تٝ ٔؿٕاری اطزاف تأٔیٗ ٔی وٙذ

 اعتفادٜ آعاٖ ٔؾتزی 

. تزَ وٝ تزای عاسٌاری تا ٔٛلؿیت عاختٕا٘ی ا٘تخاب ٔی ؽٛددأٙٝ ٚعیؿی اس ٚیضٌی ٞای اعاعی ٚ ؾٛأُ ایٕٙی ٚ وٗ

 .راٜ حُ ٞای در راتطٝ تا ٔؾتزی را تضٕیٗ ٔی ٕ٘ایذ

 تغٟیالت ٚ ایٕٙی 

ٔذَ ٞای ٔٛ٘تاص تٝ خٛتی ٔٛرد آسٔایؼ لزار ٌزلتٝ تیؾتزیٗ راحتی ٚ آعایؼ اعتفادٜ وٙٙذٜ ٚ تاالتزیٗ درخٝ اس 

ٔذَ ٞای خزٚج اضطزاری تزای اعتفادٜ در ٌذرٌاٜ . را تضٕیٗ ٔی وٙذ( داؽتٗٔمثِٛیت ٚلاتّیت اعتفادٜ ) عٛدٔٙذی

 .ٞای ٘دات ٚ فزار ٔٙاعة ٔی تاؽذ

 ( Revolving Door) درب شيشه اي گردان 
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 (Folding Door )فولدينگ  –درب شيشه اي تاشو 

 

 
 

 

  یىی ٔحذب ٚ دیٍزی  (تا در ٔماتُ ٞٓ لزار دادٖ دٚ ؾذد درب اتٛٔاتیه ؽیؾٝ ای ٌزد

ٔی تٛاٖ یه راٞزٚی فؾزدٜ ٚ سیثا ایداد ٕ٘ٛد وٝ در ؽزایط آب ٚ ٞٛایی ٔختّف ( ٔمؿز 

ٔی تٛا٘ٙذ ٞٛای داخُ عاختٕاٖ را حفع وٙذ، پظ ؾالٜٚ تز سیثایی، وارایی ٚ اعتفادٜ تٟیٙٝ 

ریٗ اؽىاِی وٕت تذٖٚایٗ عیغتٓ ٞا در تزاتز تزدد تغیار سیاد ٘یش . اس فضا را تٝ تٝ د٘ثاَ دارد

تٝ وار خٛد تا ویفیت ادأٝ ٔی دٞٙذ 

 

  ٔی تٛاٖ درب اتٛٔاتیه ؽیؾٝ ای ٌزد را تا ساٚیٝ ا٘حٙا دِخٛاٜ ٚ ٕٞاًٞٙ تا ٔحیط طزاحی

ایٗ ا٘حٙا حتٕا ٘ثایذ تخؾی اس یه دایزٜ تاؽذ تّىٝ ٔی تٛا٘ذ ساٚیٝ ٕ٘ای . ٚ اخزا وزد

 .ٌزد تاؽذعاختٕاٖ تؿییٗ وٙٙذٜ ساٚیٝ درب اتٛٔاتیه ؽیؾٝ ای 

 

 
 
 
 

  ٜیه حاِت ٔحذب یا ٔمؿز ٔی تٛا٘ذ تزای ٚرٚدی سیثا تاؽذ وٝ ٔی تٛا٘ذ تٛعط یه ٘یٓ دایز

خٟت تحذب یا تمؿز ٔی تٛا٘ذ تا عاختار ٔؿٕاری عاسٜ ٕٞاًٞٙ ؽٛد ٚ درخٝ . ایداد ؽٛد

 .لٛط ٞای ٔختّفی داؽتٝ تاؽذ

 

 

   

ایٗ ٘ٛؼ درب .تاؽذ تاال ٔی ٞای فِٛذیًٙ یا تا ؽٛ در وٕتزیٗ ؾزك تیؾتزیٗ تاسؽٛ را تٝ ٔحیط دادٜ دارای ؾّٕىزد خٛب تا عزؾت  درب

درفذ ؾزك وُ  85ٞایی وٝ تاسؽٛی دٞا٘ٝ درب ٚرٚدی وٓ تٛدٜ ٚ ٘یاس تٝ تیؾتزیٗ تاسؽٛی را دار٘ذ اعتفادٜ ٌزدیذٜ ٚ تیؼ اس  تزای عاسٜ

ؽٛ فِٛذیًٙ یا اتٛتٛعی ٞای تا درب ،ٞای اتٛٔاتیه تٝ ِحاظ وارتزی آعاٖ ٚ ؾٕٛٔی یىی اس ا٘ٛاؼ رایح درب.تاؽذ تاسؽٛی ٔفیذ ٔی ،دٞا٘ٝ

تا تٛخٝ تٝ پارأتزٞایی ٘ػیز لذرت، ٘قة آعاٖ ٚ ٕٞاٍٞٙی غاٞزی آٖ تا ٔحیط اطزاف ٚ لاتّیت وارآٔذی تاال در حذالُ فضای .تاؽذ  ٔی

ٞایی اس لثیُ ٔزاوش  ایٗ درب در ٔىاٖ.تاؽذ ای در تیٗ خزیذاراٖ تزخٛردار ٔی ٔٙاعة خٛد، اس تماضای ٚیضٜ ٔٛخٛد ٚ عزؾت تاسؽٛ

اس خقٛفیات .ٞا ،ٚ ٔزاوش پزتزدد ٔٛرد اعتفادٜ دارد ٞا، فزٚدٌاٜ تداری، اداری، تا٘ه.ٞای تِٛیذ دارٚ ٚ تدٟیشات پشؽىی  تیٕارعتا٘ی وارخا٘ٝ

 .ٞا ٚ واٚرٞا ٚ ؽیؾٝ ته خذارٜ ٚ دٚخذارٜ اؽارٜ ٕ٘ٛد تٙذی فزیٓ ٚؼ رً٘تٛاٖ تٝ تٗ دیٍز ایٗ ٔحقَٛ ٔی

 

 

 انواع درب شيشه اي كرو يا منحني
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 (  Break out Door)درب شيشه اي خروج اضطراري 

 

   
درب ٞای اتٛٔاتیه ؽیؾٝ ای وؾٛیی ٔثّثی تٝ دِیُ طزاحی سیزوا٘ٝ ٚ ٞٛؽٕٙذا٘ٝ ؽاٖ تٝ ٚرٚدی ٞا ٚ ٕ٘ای تیزٚ٘ی عاختٕاٖ ٞا تأثیز 

طزاحی آٖ ٞا اس تزویة سیثایی تزخغتٝ ٚ ٔٛثز ٚ لاتُ تٛخٝ آٖ ٞا تا تىِٙٛٛصی ٔؿتثز ٚ لاتُ اطٕیٙاٖ . فٛق اِؿادٜ ای را ٔی تخؾٙذٌذاری 

اس ایٗ درب ٞا در ٚرٚدی عاختٕاٖ ٞا ٔزاوش خزیذ  .آٖ ٞا ٔی تاؽذ وٝ غاٞزی فٛق اِؿادٜ تٝ ٕٞزاٜ آعایؼ خاطز را تٝ ؽٕا ٞذیٝ ٔی دٞذ

ؾّٕىزد درب ٞای اتٛٔاتیه ؽیؾٝ ای ٔثّثی یا ساٚیٝ دار ٔؾاتٝ دیٍز درب ٞای اتٛٔاتیه . اعتفادٜ ٔی ؽٛد.... واال ٚ  ٚ ٕ٘ایؾٍاٜ ٞای

ایٗ درب ٞا در ؾیٗ . ؽیؾٝ ای وؾٛیی ٔی تاؽذ أا تا ایٗ تفاٚت وٝ تٝ فٛرت ٔثّثی تا در ٘ػز ٌزفتٗ ساٚیٝ خافی طزاحی ٔی ؽٛ٘ذ

٘حٜٛ تاس ٚ تغتٝ ؽذٖ ایٗ .ٚلتی تاس ٔی ؽٛ٘ذ ؾزك ٚعیؿی اس ٚرٚدی را تزای ؽٕا ایداد ٔی وٙٙذ حاَ وٝ فضای وٕی را اؽغاَ ٔی وٙٙذ

درب ٞای اتٛٔاتیه ٔثّثی تغتٝ تٝ ٔؿٕاری . درب ٞای اتٛٔاتیه ٔا٘ٙذ درب وؾٛیی تا ِغشیذٖ ِت ٞای درب تٝ وٙارٜ ٞا ٔی تاؽذ

تا  90) عاختٕاٖ ساٚیٝ دار تاؽذ ٚ ایداد تٕأی سٚایا أىاٖ پذیز اعت،عاختٕاٖ ٔی تٛا٘ٙذ تٝ داخُ عاختٕاٖ یا تٝ عٕت تیزٖٚ ٚرٚدی 

 .ٚ ٞیچ ٔحذٚدیتی در ا٘ذاسٜ ساٚیٝ درب ٚخٛد ٘ذارد( درخٝ  270

 

 

   

اضطزاری تٝ فٛرت  ٍِٙٝ ٞای ثاتت آٖ خٟت خزٚجٔی تاؽذ، تا ایٗ تفاٚت وٝ  ؾّٕىزد ایٗ دعتٍاٜ ٕٞا٘ٙذ درب ٞای اتٛٔاتیه وؾٛیی

 .تاس ؽذٜ ٚ در ٔغیز حزوت افزاد لزار ٔی ٌیزد  دعتی تٝ حاِت ِٛالیی

 :ٔؾخقات ٚ ٔشایا

 أٙیت تاال تزای خٌّٛیزی اس تٝ تاخیز افتادٖ تخّیٝ عاختٕاٖ 

 عا٘تی 3عاختار تغیار پایذار، تٛعط پزٚفیُ ٞای   

 تاس ٔی وٙذ حتی در حاِت لفُدوٕٝ اضطزاری وٝ تالفافٝ درب را  

 پزٚفیُ ٞای ٚیضٜ ٌزد تزای ٔحافػت اس اٍ٘ؾتاٖ در سٔاٖ فؾار آٚردٖ تٝ عیغتٓ ٚ عاسٜ 

 .ریُ وف تٛوار وٝ اس ٌیزوزدٖ پای افزاد در ٍٞٙاْ ؾثٛر ٚ ٔزٚر خٌّٛیزی ٔی وٙذ 

 حاِت ؾّٕىزد 5تا  پُٙوٙتزَ /خٟتٝ اِىتزٚٔىا٘یىاَ در ٚضؿیت فٛلا٘ی 2لفُ  

 (  Triangular Door)مثلثي  -درب شيشه اي زاويه دار 
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 خدمات ويژه آويژه دُر 

 

 
 

 

آ٘زا تز رٚی درتٟای ٔٛخٛد یىی اس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ٔٙحقز تٝ فزد ایٗ ٔدٕٛؾٝ ٔیثاؽذ ٚ تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ ٔیتٛاٖ ٔٛتٛر  ب اتٛٔاتیه ِٛالییدر

لاتُ ؾزضٝ  در دٚ٘ٛؼ ته ٍِٙٝ ٚ دٚ ٍِٙٝ درب اتٛٔاتیه ِٛالیی.استغیاری اس ٞشیٙٝ ٞای خا٘ثی ٔیىاٞذ در عاختٕاٖ ٘قة ٕ٘ٛد،
تاسٚٞای  دارای ب اتٛٔاتیه ِٛالییدر.فٙؿتی اؽارٜ ٕ٘ٛد ٔزاوش تداری ٚاس ٔىاٟ٘ای ٔٛرد اعتفادٜ ایٗ درب ٔیتٛاٖ تٝ ٔٙاسَ،  .ٔیثاؽذ

ٞای ٔی تاؽذ ٚ أىاٖ ٘قة درب  اِىتزٚٔىا٘یىی تز رٚی ٍِٙٝ ٞای ٔتحزن ٔیثاؽذ، ایٗ عیغتٓ تزای دٞا٘ٝ ٞایی وٝ ؾزك آٖ وٓ

اس ٚیضٌی ٞای ٔٙحقز تفزد دیٍز ایٗ عیغتٓ ٔی تٛاٖ تٝ أىاٖ ٘قة آعاٖ آٖ تذٖٚ تغییزات . اتٛٔاتیه دیٍزی را ٘ذارد ٔفیذ ٔیثاؽٙذ

تذیٗ تزتیة ٞشیٙٝ ٞای اخزای پزٚصٜ تٝ حذالُ ٕٔىٗ تمّیُ ٔی یاتذ ٚ یىی . وّی تز رٚی درتٟای دعتی ٔٛخٛد در ٔحُ ٘قة اؽارٜ ٕ٘ٛد

خٟت ٔىاٖ ٞای خاؿ ٔا٘ٙذ تیٕارعتاٖ ٞا ،  درب اتٛٔاتیه ِٛالیی.ٔٛخٛد در تاسار ٔی تاؽذ درب ٞای اتٛٔاتیه فٝ تزیٗاس ٔمزٖٚ تٝ فز

 .دار٘ذدرٔاٍ٘اٜ ٞا ، ٔزاوش تٛا٘ثخؾی ٚ ٔؿِّٛیٗ، تٛتیىٟا، فزٚؽٍاٟٞا وارتزد 

 

 

 

 

 ٝعٙذ تالعت ا٘ٛاؼ ٌِٛٛ ٚ ٔطّة تز رٚی ؽیؾ 

 

 
 

 

 

 ٝفٛرت طزح  طزاحی ا٘ٛاؼ ِت ٞای درب اتٛٔاتیه تS  5/3، تذٖٚ فزیٓ ٚ فزیٓ ٞای 

 عا٘ت ، فزیٓ ٞای اعتیُ ٚ طالیی   6ٚ 

 
 

 

  عثش ٚ ارائٝ ا٘ٛاؼ ؽیؾٝ در رً٘ ٞای ٔتٙٛؼ ؽأُ تز٘ش ، دٚدی ،... 

 
 
 
 
 
 

  ُٔارائٝ ا٘ٛاؼ ٔتؿّمات ٔىا٘یىی ٚ اِىتزٚ٘یىی درب ؽیؾٝ ای ؽا 

ٚ تیٗ درب ، ا٘ٛاؼ لفُ ٞای ٌیزتىغی ٚ  ٔاوزٚٚیٛ  ا٘ٛاؼ عٙغٛرٞای پیؾا٘ی

اِىتزٚٔىا٘یىاَ ، تاطزی ٞای پؾتیثاٖ،ٍٞٙز ٞا ٚ تغٕٝ ٌیز ، ا٘ٛاؼ تغٕٝ ٚ غّطه ٚ 

 ریُ ٚ واٚر ا٘ٛاؼ اپزاتٛر 

 

 

 (  Swing Door)شيشه اي لواليي درب 
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...  ي حمًق محاسثٍ كاركرد، زمان محاسثٍ پرسىل، خريج ي يريد كىترل تٍ تًجُی لاتل كمك اخير سالُای در غياب ي حضًر دستگاَُای

 كىترل شًد، می تؼريف پرسىل حضًر ي تردد جُت مختلف مًسسات ي سازماوُا شركتُا، در كٍ خاطی شرايط تٍ تًجٍ تا. است كردٌ

. تًد خًاَذ ممكه غير مًارد ترخی در ي سخت تسيار دستگاَُا ايه تذين تسرگ مكاوُای ترای خظًص تٍ تردد

 

 تٍ را سرلت ي فرامًشی شذن، گم ماوىذ مشكالتی ػثًر كلمٍ ي كارت ماوىذ پرسىل غياب ي حضًر ي تردد كىترل جُت مًجًد ريشُای

.     تاشذ می اوگشت اثر تشخيض فىايری ومايذ، غلثٍ مشكالت ايه تٍ تًاوذ می كٍ فىايری. دارد َمراٌ

 فىايری ايه ايىكٍ ضمه. رسيذ خًاَذ طفر تٍ وسديك ػذدی ي ممكه حذالل تٍ افراد استفادٌ سًء احتمال فىايری، ايه از استفادٌ تا

 وتيجٍ در است، تردٌ تيه از كامل طًر تٍ را ػثًر كلمٍ سپاری خاطر تٍ يا ي كارت ماوىذ َمراٌ شىاسٍ يك از استفادٌ مؼضالت ي مشكالت

 ي سريؼتر تيشتر، اطميىان ضرية دارای چُرٌ، تشخيض فىايری تا ممايسٍ در حتی را، اوگشت اثر تشخيض فىايری اطميىان، تا تًان می

 .داوست تر ػملياتی

 
 
 
 
 

 

   

 اختيار در را پرسىل ي افراد تردد ي آمذ ي رفت تر دليك كىترل ي وظارت امكان كاراتان، تردد كىترل گيتُای ي سيستمُا مختلف مذلُای

 تا تركية لاتليت گيتُا ايه افراد، تردد كىترل در شركتُا ي سازماوُا وظر مًرد امىيت ي تردد حجم تٍ تًجٍ تا. داد خًاَذ لرار شما

. داشت خًاَذ را افراد تردد َمسمان ثثت ي كىترل جُت غياب ي حضًر دستگاَُای ي اوگشت اثر سيستمُای

  

 سازماوُای تردد، پر شركتُای دفاتر َا، َتل تفريحی، َای مجتمغ يرزشی، تاشگاَُای َا، مًزٌ مذارس، داوشگاَُا، آمًزشی، مراكس كليٍ

 وًع ي تؼذاد. ومايىذ استفادٌ كاراتان تردد كىترل گيتُای از پرسىل ي افراد تردد كىترل جُت تًاوىذ می...  ي مسكًوی َای مجتمغ ديلتی،

 ي دستی كيف تا َمراٌ ييلچر،) كىىذ می تردد كٍ افرادی وًع افراد، تردد ميسان ، وظة جُت وظر مًرد فضای اتؼاد تٍ شذٌ اوتخاب گيت

 .دارد تستگی تردد اطالػات ثثت وحًٌ ي...( 

 
 

 (  Access control – finger print)  الکترونیکیدستگیره  –کنترل اکسس  –اثرانگشت 

 

 

  گیت کنترل تردد

 

 



 ك ر ك ر ه   ه ا ي   ا ت و م ا ت ي ك 
 ر و ل   آ پ 
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Rollكركره هاي اتوماتيك (  up (

  اجرا و توليد انواع متنوع كركره هاي اتوماتيك از جمله فعاليتهاي ديگر
در مي باشد.    گروه فني و مهندسي آويژه 

 ها و ...مناسب براي فروشگاه ها ، مراكز تجاري ، پاركينگ

  متر  7متر و ارتفاع  8امكان اجرا تا عرض

  داراي تنوع رنگ در تيغه ها

  قابليت كنترل با سيستم هاي كارت خوان و ريموت كنترل

 قابل اجرا با انواع موتور هاي توبوالر و سايد و سانترال

  داراي سيستم خالص كن دستي و قفل اتوماتيك كركره توسط موتور و مجهز  به سلكتورهاي دستي مخصوص كارخانجات

 موتورهاي مجهز به باطري هاي پشتيبان در صورت قطع برق

  سانت به صورت قوس دار ، تخت و پانچ دار 10،  8،  6استفاده از  تيغه هاي دوجداره در ابعاد

  هاي مختلف به صورت صنعتي امكان اجرا در عرض

8



   متخصص درب هاي اتوماتيك –گروه فني و مهندسي آويژه     
www.AvijehDoor.com  

Tell : 6093370  

Fax : 6038487 

 

 

 و  شود مي عرضه كيلوگرم 1200 و 800 و 500و 300  هاي قدرت در سايد موتورهاي
 و اندكب و ياتاقان ، ريموت عدد دو  ، كنترل مركز شامل ها موتور اين كامل پك

  . باشد مي موتور نصب هاي صفحه
يا موارد صنعتي  دارند بااليي تردد كه پاركينگي هاي كركره براي معموال موتورها نوع اين

 طراحي موتورها اين براي نيز وفالشر چشم مخصوص بورد و شود مي پيشنهادعريض 
. است شده افزوده موتورها به قابليت اين و است شده

. باشد مي ولت 400 و ولت220 برق موتورها اين تغذيه منبع
 نيز صنعتي مراكز و كارخانجات براي نيزولت  24به صورت  پشتيبان باطري با موتورها اين

   شود مي ارائه
150 موتورها اينTorque  گشتاور محدوده NM 1400 تا NM باشد مي.  

. شود مي عرضهبرندهاي متنوع ايتاليايي ، آلماني ، تايواني و چيني  در موتور نوع اين
  

 

موتور هاي سانترال مناسب جهت ورودي هاي فروشگاه مي باشد.  

برخي از مزاياي اين سيستم ها عبارتند از : 

  كيلوگرم مي باشد  280و  180قدرت اين موتورها  

 .اين موتور ها نياز به كاسه فنر دارند و با نام هاي شفت فنر،مركزي نيز  عرضه مي شود

  ولت مي باشد. 220منبع تغذيه اين موتورها

  مي باشد . 30داراي تردد مجاز روزانه تا سقف

  اين نوع موتور در مدل هايACM،Somfy،NICE ،RIB .عرضه مي شود

  

  
  
  
  
  

  
  
  

توبوالر  از بهترين موتورهاي روز دنيا مي باشد كه با توجه به كيفيت مناسب آنها از موتورهاي  
  قيمت مطلوبي برخوردار مي باشند.

  اين موتورها براي موارد فروشگاهي و پاركينگي مورد استفاده قرار مي گيرند كه به

مورد دليل اينكه داخل لوله قرار مي گيرند و از لحاظ ظاهري زيباتر مي باشند ،  

استقبال مشتريان قرار گرفته است

  ويژگي هاي موتور هاي توبوالر : 

  300و  230و  140و  120و  100و  80و  50و  30قدرت موتور هاي توبوالر شامل 
نيوتن مي باشد.

  : در برندها و مدل هاي متنوع شاملBarzante , K.S.A , Kia , SDC ,

Moosel , Simamran .و ... ارائه مي گردد
  موتورهاي فوق با ويژگي خالص كن و بدون خالص كن در مواقع قطع برق پيشنهاد

  .مي شود

  ), side MotorsTubolar , Central(سايد و سانترالهاي توبوالر ، انواع موتور
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دربهاي سكشنال پاركينگي با سيستم حركتي ويژه و قرار گرفتن در زير سقف به هنگام باز شدن باعث مي شود بتوان ازحداكثر فضاي 
پاركينگ استفاده نمود. اين درب ها با طرح هاي مختلف ، ساختماني مدرن و زيبا را به همراه مي آورند. پنل هاي اين درب ها داراي 

ميليمتر عايق پولي يورتان پر شده است. اين تركيب باعث شده است تا درب  40دو جداره فلزي مي باشند كه بين اين دو به وسيله 
  .ر صوت و حرارت باشدسكشنال عايقي در براب

:از ديگر قابليت هاي اين درب ميتوان به موارد زير اشاره نمود

 داراي سيستمAnticrushء در زير درب سيستم به صورت خودكار جهت حركت درب  ، محافظ در برابر برخورد (در صورت وجود شي
Posilockنمايد) / مجهز به سيستم ضد سرقت را معكوس مي

  .مجهز به سيستم خالص كننده دستي كه در صورت قطع برق ، امكان باز و بسته كردن درب را داخل پاركينگ ميسر مي نمايد

 سيستم حركتي با طراحي ويژه براي به حداقل رساندن اصطكاك ، لرزش و صدا/ داراي تجهيزات الكترونيكي حسگر مانع

 قابل استفاده در اماكن پرتردد / داراي ميكروسوئيچ هاي قابل تنظيم الكترونيكي جهت تنظيم محدوده حركت

 

پركاربردترين سيستم در كارخانجات اروپا جهت جلوگيري از اتالف انرژي و استفاده بهينه از سيستم هاي گرمايشي و سرمايشي در فصول 
Rollبا دو مكانيزم  PVCمختلف مي باشد.  درب هاي سريع صنعتي با جنس پلي استر و  up  وFold up  سيستمي مدرن و جديد با

Cleanطراحي پيشرفته ، گزينه اي مناسب جهت سالن هاي توليد و سوله ها ، اماكن صنعتي و  room  1با سرعت كاركرد زيادm/s  كه
  عامل موثري در جلوگيري از اتالف انرژي مي باشد. 

  ) قابل ارائه در مدل هاي سريعHi speed(  جهت ايزوالسيون محيط/ مناسب براي خطوط توليد و غيره

 مغناطيسي و ريموت كنترل  امكان كنترل با سيستم هاي كنترل تردد ، ميدان / به صورت تك جداره ، دو جداره و پانچ دار

  داراي تنوع رنگ براساس استاندارد و  /مناسب براي انبارها و سالن هاي توليد و همچنين جداسازي فضاRAL

  برابر جريان باد و قابل نصب در محل ورودي سالن ها جهت جداسازي محيط داخليبا مقاومت هاي مختلف در

  ) Sectional roll up(   زير سقفيكركره 

  ) Hi speed roll up( سرعت باال  –صنعتي كركره 
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  مناسب براي پنجره ها و دربهاي ورودي منازل مسكوني

  متر  3متر و ارتفاع  3امكان اجرا تا عرض

 غبار و صدا عايق گرما ، سرما ، رطوبت ، گرد و

  داراي تنوع رنگي بر اساس استانداردRAL 

  قابل اجرا با موتورهاي توبوالر با سيستم باالبر دستي

  هاي  تيغهقابل ارائه باmm40 وmm60 به صورت فوم دار و معمولي

  

  ) windows roll up(  كركره اتوماتيك پنجره اي 

  

( مشهد  سانتيمتري) در استان خراسان 10-8-6گروه فني و مهندسي آويژه در توليدكننده تيغه آلومينيوم دو جداره درجه يك در اندازه هاي (
مقدس) مي باشد.

 ارائه تيغه هاي دو جداره آلومينيوم سخت كاري شده (آناليز شده) با رنگ هاي متنوع  

 انواع تيغه هاي قوس دار سه خط.دو خط و عصايي موثر در كاهش صداي كركره اي  

  تُرك (موثر در كاهش صدا و عايق حرارت)انواع تيغه هاي فوم دار 

 آلماني( مقاوم در برابر حريق و رطوبت و صدا) شفاف با مواد انواع تيغه هاي پلي كربنات

 قابليت اجراي انواع پانچ بر روي تيغه هاي آلومينيومي

 

  تيغه هاي مخصوص رول آپ
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یغتٓ تمزیثا تٕأی درب ٞای ریّی را ٔی تٛاٖ تٛعط تىٙیه ٞای ٔٛجٛد تصٛرت اتٛٔاتیه تاس ٚ تغتٝ ٕ٘ٛد أا در ایٗ ٔیاٖ جٟت افشایش طَٛ ػٕز ط
 ،( جٟت واٞش صذای حزوت درب تخصٛص در ِحظٝ ٞای اعتارت ٚ تٛلف وأُ ) ٚ ٕٞچٙیٗ اضافٝ ٕ٘ٛدٖ تزخی أىا٘ات ٘ظیز حزوت دٚ عزػتٝ 

ا٘تخاب ٔىا٘یشْ حزوتی .ٔؼٕٛال ٘یاس تٝ اصالح لزلزٜ ٞا ٚ در ٔٛاردی تؼٛیض ریُ ٞای ٔٛجٛد خٛاٞذ تٛد ... چزاؽ ٞشذار ٚ  ، ٞا لفُ ا٘ٛاع ، رٚ ر٘ف حاِت

)  درب ایی٘ٝ ٚسٖ ، اتؼاد : اس ٟٕٔتزیٗ ٔٛاردی وٝ السْ اعت در ا٘تخاب یا طزاحی عیغتٓ حزوتی درتٟای اتٛٔاتیه ٔٛرد تٛجٝ لزار ٌیز٘ذ  : ٔٙاعة

ٚ ٘غثت دٚر  RPM ٔذت سٔاٖ لاتُ لثَٛ جٟت تاس ٚ تغتٝ شذٖ وأُ درب وٝ تٝ تؼذاد دٚر ٔٛتٛر تز حغة) عزػت ٔٛرد ا٘تظار  ، (  ٔتؼّمات ٕٞزاٜ
ٔحُ لزار ٌیزی ریُ ٞا ٚ ٟ٘ایتا  ٚ تؼذاد ،ریُ ٞا  ا٘ٛاع تىارٌیزی در ٔحذٚدیت ،( ٚاتغتٝ ٔی تاشذ  –وٝ ٔؼٕٛال تز رٚی آٖ ٘ٛشتٝ شذٜ  –در ٌیزتىظ 

 اطٕیٙاٖ اس حزوت رٚاٖ ٚ یىٙٛاخت درب تا اعتفادٜ اس ٔٛتٛر ٞای تا تٛاٖ ٚ تغذیٝ ٔٙاعة ٔی تاشذ

 ( Automatic Swing Gate)سیستم های پارکینگی اتوماتیک 

سيستم َاي الکتريمکاويك جُت اتًماسيًن درب َاي ديلىگٍ لًاليي با سيستم اوتقال قذرت گيربکسي بٍ َمراٌ چرخ 

 دوذٌ ي گيربکس فلزي ي داراي کليذ خالص که جُت استفادٌ دستي در مًاقع قطع برق

 : خصًصيات ييژٌ 

 ( در تزخی ٔذَ ٞا ) تٛلف ٚ حزوت ٔؼىٛط عیغتٓ در تزخٛرد تا ٔا٘غ : ػّٕىزد ٞٛشٕٙذ  

 واٞش عزػت در ا٘تٟای حزوت : عیغتٓ دٚ عزػتٝ  

 لاتّیت تاسشذٖ ته ٍِٙٝ: تزدد ٘فزرٚ  

 تاخیز حزوت تیٗ ٍِٙٝ اَٚ ٚ دْٚ در تاس ٚ تغتٝ شذٖ : تاخیز سٔا٘ی  

 اس داخُ تاتّٛ فزٔاٖتٙظیٓ دلیك : تٙظیٓ لذرت ٚ عزػت ٔٛتٛر  

 فزٔاٖ تغتٝ شذٖ تٛعط ریٕٛت وٙتزَ ،: ػّٕىزد تغتٝ شذٖ درب  

 ػثٛر ٔاشیٗ ٚ فزٔاٖ چشٕی  تغتٝ شذٖ اتٛٔاتیه ، تغتٝ شذٖ تؼذ اس 

 لاتّیت تؼزیف تی ٟ٘ایت ریٕٛت وٙتزَ 

 لاتّیت تٙظیٓ تاسٔا٘ذٖ درب در ٔٛالغ پزتزافیه 

َاي الکتريَيذريليك جُت اتًماسيًن درب َاي ديلىگٍ ي تك لىگٍ لًاليي با سيستم اوتقال قذرت ريغىي سيستم  

 شامل مًتًر ي پمپ َيذريليك 

 : خصًصيات ييژٌ 

 دارای ٔىا٘یشْ خالص وٗ جٟت اعتفادٜ دعتی در ٔٛالغ لطغ تزق 

 دارای والچ ٞیذرِٚیىی ٚ لفُ ٞیذرِٚیىی 

 ٖ ٚ لذرت جه دارای شیز ٞای تٙظیٓ فشار رٚؽ 

 دارای ٔحافظ حزارتی جٟت حفاظت ٔٛتٛر در ٔٛالغ واروزد سیاد 

 دارای اعتٟالن پاییٗ ، طَٛ ػٕز ، لذرت ٚ ظزفیت تاال 

 عیغتٓ دٚعزػتٝ ، واٞش عزػت در ا٘تٟای حزوت  

 تزدد ٘فزرٚ ، لاتّیت تاسٚتغتٝ وزدٖ ته ٍِٙٝ  

 
 ( Automatic sliding garage door) سیستم های پارکینگی  ريلی اتوماتیک 
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ٚ افزاد در ٚرٚدی ٚ خزٚجی أاوٙی  أزٚسٜ طیف ٚعیؼی اس تجٟیشات تٝ ٔٙظٛر وٙتزَ ٚ ٔحذٚد ٕ٘ٛدٖ تزدد خٛدرٚٞا ، ٔٛتٛر عیىّت

وارخا٘جات ، ادارٜ ٞا ٚ شٟزن ٞای صٙؼتی ٚ ٔغىٛ٘ی ، ایغتٍاٜ ٞای ٔتزٚ ٚ تغیاری اس أاوٗ تحت ٘ظارت  اس لثیُ تیٕارعتاٖ ٞا ،

داخّی تا لاتّیت ٔٛرد اعتفادٜ لزار  ٔی ٌیزد وٝ جذا اس تىِٙٛٛصی عاخت ، دارای ا٘ٛاع دعتی ٚ اتٛٔاتیه دارای لفُ اِىتزٚٔىا٘یىاَ 

عٙغٛرٞای ٘ٛری ،  ایٗ عیغتٓ ٞا تز حغة ٘یاس أىاٖ ٘صة وارتخٛاٖ ،. اتصاَ تٝ ا٘ٛاع عیغتٓ ٞای ٘ظارتی ٚ أٙیتی ٔی تاشذ 

 . ضثط تصاٚیز ٚ چزاؽ ٞای ٞشذار را خٛاٞٙذ داشت   ریٕٛت وٙتزَ ، ا٘ٛاع عیغتٓ ٞای ٞشذار عخٍٙٛ ،

 

  

 
 : ٚیضٌی ٞای ٔحصَٛ 

 ػذْ ٘یاس تٝ عزٚیظ دٞی ٔذاْٚ  

 دارای رً٘ وٛرٜ ای ٔماْٚ در شزایط آب ٚ ٞٛایی ٌٛ٘اٌٖٛ  

 دارای عیغتٓ حغٍز ٚ تؼٛیض جٟت حزوت در تزخٛرد تا ٔا٘غ جٟت افشایش ایٕٙی دعتٍاٜ  

 ػذْ تٝ وارٌیزی ٚس٘ٝ تؼادَ ٚ واٞش ٚسٖ ٚ اتؼاد دعتٍاٜ  

 تاالتزدٖ ضزیة حفاظت راٜ تٙذ ٔا٘ٙذ چشٓ اِىتزٚ٘یىی ، فالشز ٚ ِثٝ ایٕٙی سیزتاسٚدارای عیغتٓ ٞای ایٕٙی ٚ ٞشذار دٞٙذٜ جٟت  

 ِٚت 24لاتّیت واروزد تا تاطزی ٞای پشتیثاٖ در ٔذَ ٞای  

 ػذْ ٔحذٚدیت تزدد جٟت تىارٌیزی در عاسٔاٖ ٞا ٚ شزوت ٞای تشري  

 
 

 

 ( Barrier) سیستم های راه بند اتوماتیک 

 

 



 پ ر د ه   ه و ا 
 كويل دار و المنتي  ، صنعتي ،ت ك   ف ا ز   ،   س ه   فـا ز 
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پرده هوا با توجه به اهميت روز افزون بحث انرژي و هزينه اي كه در قبال اتالف انرژي از دست مي رود بزرگترين مزيت استفاده از 
 . جلوگيري از اتالف انرژي و به طبع آن كم شدن هزينه ها مي باشد

 : از مزاياي ديگر استفاده از پرده هوا ميتوان به موارد زير اشاره كرد
 ذخيره نمودن انرژي در محيط داخل از طريق كنترل انتقال هوا  

 باال رفتن راندمان كار با توجه به جلوگيري از نفوذ بادهاي فصلي  

 ارتقاء سطح بهداشتي محيط با جلوگيري از ورود مگس و حشرات و ديگر آالينده هاي موجود در هوا  

 افزايش فضاي مورد استفاده در نزديكي درب ها  

 جلوگيري از بسته شدن كريستالهاي يخ و برفك در اطراف درب و كف سردخانه  

 به گردش درآمدن هوا و جلوگيري از قفل انرژي  

 

 گردد .  تجاري و صنعتي توليد و عرضه مي –مدل اداري  2عمدتا پرده هوا در 

دستگاه هاي صنعتي) و صداي كم و   تجاري داراي مزيتهايي همچون ظاهر زيبا و اشغال فضاي كمتر(در مقايسه با –مدلهاي اداري 

   مصرف برق پايين مي باشد و همچنين قابليت تجهيز به كويل آب گرم و هيتر برقي را نيز دارا مي باشد .

مدلهاي صنعتي دستگاه پرده هوا نيز با توجه به ارتفاع و عرض درب و همين طور نوع كاربرد آن شامل مدلهاي مختلف با فشار باد و حجم 

  تناسب طراحي توليد و عرضه مي گردد .م  هواي

 

Air(  پرده هوا Curtain(

 انواع مدلهاي دستگاه پرده هوا
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هوا مي باشد. اين دستگاه با توجه به ارتفاع درب ها مي تواند راندمان مشخصي داشته باشد.  از پرفروش ترين مدلهاي پرده FM40دستگاه هاي سري 
توجه به عامل فشار منفي و با مثبت ساختمان در محل درب، مي تواند نقش مهمي در باال بردن راندمان نصب موفق و تنظيم تيغه هاي نازل و با 

  عملكرد پرده هوا داشته باشد.

 شت. به بياناين سري با توجه به داشتن امكان اتوماتيك شدن با باز و بسته شدن درب ها، بررسي كم تردد بودن يا پر تردد بودن درب را الزم خواهد دا
  ساده تر در صورت كم تردد بودن توصيه به استفاده از امكان اتوماتيك مي شود.

نصب پرده هوا در داخل و باالي سردرب صورت مي گيرد. در يك توضيح كلي پرده هوا هواي قسمتي را مكش مي كند كه  قرار به حفاظت آن 
هيچگونه كار حرارتي انجام نخواهد داد و صرفا در  FM40سري است مگر در سردخانه هاي زير صفر كه مجبور به نصب بيرون درب هستيم.

  محل درب، هواي موجود را مكش و دمش خواهد كرد.

جهت نصب اگر باالي سردرب ديوار باشد كه به سادگي نصب انجام خواهد شد ولي در اغلب موارد باالي درب ها پنجره يا كتيبه ي شيشه اي 
بود. در هر صورت محل نصب دقيقا باالي درب خواهد بود به نحوي كه نازل پرده هوا در كمترين  است كه نياز به ساخت كالف فلزي خواهد

 فاصله از كف زمين پرتاب باد نمايد.

  

 

، استيل يا هر نوع تبليغات محيطي يا MDFنماي دستگاه متناسب با معماري ورودي مي تواند قابل اجرا باشد از جمله رنگ بندي هاي 
 هر نوع طرح و نقشه و تصوير و ساعت و ...

 الكترموتور تك فاز دو دور
  سانتي متر 200و  180و 150و  120و  100و  90در سايز طولهاي استاندارد
 امكان اتوماتيك بودن با باز و بسته شدن درب ها
 مجهز به ريموت كنترل

 

 )FMاداري ( –پرده هواي ساده تجاري 

)DMاداري (–پرده هواي دكوراتيو  تجاري
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  مدلهاي صنعتي سريIM  سانتي متر ارائه مي شود. 120و  70سايز طول  2در 
 

  به طور كلي براي درب هاي بلند كارخانجات و يا ورودي هايي كه كنترل حشرات بيشتر مورد توجه است، استفاده از اين مدل

سانتي متر و در ارتفاع موثر مورد نظر محل ، نصب  120و  70سايز طول  2پيشنهاد مي گردد. عرض دهانه درب با تركيبي از 

خواهد شد . فاكتور بسيار مهم در انتخاب اين مدل، عرض و ارتفاع درب و نوع كاربري مدنظر خريدار مي باشد. اهميت موضوع 

 توجه به موقعيت درب. فشار منفي يا مثبت نيز همچنان در درجه اول قرار دارد و همچنين جهت باد غالب منطقه با

 
 
 

  در صورتي كه نياز و ضرورت پرده هواي صنعتي گرم در محل درب وجود داشته باشد، مدلهاي سه فاز ما امكان مجهز شدن به

لوله كشي رفت و برگشت آب كويل حرارتي آب گرم را دارد. در بررسي امكان سنجي اين موضوع دقت بفرماييد كه آيا امكان 

قطعا با توجه به درجه حرارت آب  گرم از موتورخانه تا محل سردرب  وجود داشته باشد. توجه نماييد كه پرده هواي گرم

تاسيسات شما در محل درب امكان به وجود آمدن هواي گرم عمودي خواهد آورد ولي به هيچ وجه اين تجهيزات وظيفه گرم 

 واهد داشت.كردن محل ورودي را نخ

  مدلهاي صنعتي نياز به تابلوي حفاظت برق سه فاز دارند. در هر صورت در طراحي مدار قدرت و فرمان به نصب ميكروسوئيچ

 خاموش در روي تابلو توجه شده است.-جهت اتوماتيك شدن و يا كليد روشن

 وضوع از حيث ايجاد شرايط دور متغير براي حسب ضرورت به جاي تابلوي برق مي توان پيشنهاد اينورتر را بررسي نمود. اين م

 موتورهاي سه فاز و قاعدتا حجم هوادهي متغير با توجه به هزينه آن بسيار پر اهميت است.

 بدنه دستگاه از جنس گالوانيزه با رنگ الكترواستاتيك 

 )قابليت تنظيم خروجي هوا با تيغه هاي ايرفويلAir Foil( 

  الكتروموتورIP54 Class F  

 

 

 راجب پرده هواي كويل دار چند نكته

)IMكويل دار گرمايشي (پرده هواي 
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 ) نصب مي گردد.Clean Roomsدوش هوا اتاقكي است كه در ورودي اتاق هاي تميز(

  افراد قبل از ورود به اتاق تميز لباس مخصوص را پوشيده و از طريق جريان هواي داخل اتاق دوش هوا از هرگونه ذرات ريز تا

ابتدايي و هپافيلتر كامال پاكيزه مي گردند و به طور اتوماتيك اجازه عبور افراد داده مي  مرحله فيلتر 2ميكرون توسط  0,3

 شود.

 .بسته به نوع كاربري اين دستگاه به صورت يك طرفه يا دو طرفه و يا تونل قابل تعريف مي باشد 

  نفره و يا بيشتر سفارش داده شود. 2نفره يا  1همچنين با توجه به تعداد افراد داخل محيط تميز دستگاه مي تواند يونيت 

 .فضاي داخلي دستگاه نسبت به محيط بيرون از نظر تبادل هوا كامال هوابندي شده است 

 .جريان هوا از طريق نازل هايي كه در سقف و ديواره ها تعبيه شده است به داخل اتاق هدايت مي گردد 

 .دو درب در حالت عادي به صورت اينترالك عمل مي كنند 

 عيت اضطراري با ضربه به پوش باتون (در وض(Push Button .قفل ها آزاد مي شود 

 LCD .دستگاه و صداي گوينده وضعيت دستگاه را نشان مي دهد 

 .زمان سرويس گيري قابل تنظيم است 

 .امكان ريموت كنترل تعبيه شده است 

 ) امكان كارت هاي اكسس(Access Card .وجود دارد 

 

)Air Shower( هوادستگاه دوش 
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 در زمينه درب هاي شيشه اي اتوماتيك سوابق فعاليت 

اجرا،طراحي ونصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك درآستان قدس رضوي .1
اتوماتيك نيم گرد در بانك صنعت و معدناجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي تمام  .2
اجرا و طراحي و نصب دو دهانه درب شيشه اي تمام اتوماتيك در بيمارستان منتصريه .3
  اجرا ، طراحي و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك در فرهنگسراي زيارت شهرداري .4
رضوياجرا،طراحي ونصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك درشركت توزيع برق استان خراسان  .5
اجرا و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك در مجتمع كارخانجات چيني مقصود ( سپيده جام) .6
تهران 2توماتيك كشويي در خانه معلم منطقه اجرا و نصب درب شيشه اي تمام ا .7
  حيدريه و سبزواراجرا ، طراحي و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك بنياد مسكن انقالب اسالمي خراسان رضوي در شهرستان تربت  .8
  اجرا،طراحي ونصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك بيمارستان ثامن االئمه .9

اجرا،طراحي ونصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك مهمانسراي جواداالئمه .10
اجراي خدمات درب شيشه اي منحني در هتل فانوس دريا .11
  اجرا،طراحي ونصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك هتل پارسا .12
صب درب شيشه اي تمام اتوماتيك در شركت شير پگاه استان خراسان رضوياجرا،طراحي ون .13
  اجرا،طراحي ونصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك شركت سفيرسرخس درشهرستان سرخس .14
مقدسمشهد اجرا،طراحي ونصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك درفروشگاه آلدرامين .15
اهاناجرا،طراحي ونصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك پاساژ م .16
شرق زعفران اجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي اساليدينگ تمام اتوماتيك شركت گلشاد .17
اجرا و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك در كشتارگاه مركزي پاك  .18
اجراي خدمات ونصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك سازمان دارايي .19
اجراي خدمات ونصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك درمانگاه رضا .20
جرا و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك بيمارستان دكتر شيخا .21
رستوران گلچيناجرا و طراحي درب شيشه اي تمام اتوماتيك  .22
اجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي براي فروشگاه استيل البرز .23
اجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي در شهرستان سبزوار   .24
كشويي درمانگاه در شهرستان نيشابوراجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي اساليدينگ  .25
اجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك هتل آپارتمان سعيد    .26
اجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك در هتل آپارتمان باران .27
اجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك در هتل آپارتمان سينا .28
اجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك در آژانس مسافرتي نسيم بهشت   .29
اجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك در هتل آپارتمان باران .30
اجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك در شيريني سراي كسري .31
رزمندگاناجرا و طراحي و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك موسسه آموزش عالي  .32
اجرا ، طراحي و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك كشويي در شركت شيرصباح قوچان .33
اجرا ، طراحي و نصب درب شيشه اي تمام اتوماتيك كشويي در موسسه مالي و اعتباري ثامن االئمه شعبه ابوطالب .34
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 در زمينه سيستم هاي پاركينگي اتوماتيك سوابق فعاليت 

 در زمينه پرده هوا سوابق فعاليت

  

  

  

  

  

  

 در زمينه كركره هاي اتوماتيك ( رول آپ ) سوابق فعاليت 

  دهانه كركره اتوماتيك( رول آپ) در مشهدمقدس 120نصب و راه اندازي بيش از  .1
  در شهرستان بردسكندهانه كركره در صنايع خشكبار ناژين واقع  7اجرا و نصب بيش از  .2
  در شركت الكترواستيل صنعتي دهانه كركره 14اجرا و طراحي و نصب بيش از  .3
  در چيني مقصود صنعتي دهانه كركره 30اجرا و طراحي و نصب بيش از  .4
سپيدبال سحردهانه كركره در شركت مرغ  15اجرا و طراحي و نصب  .5
  سي مشهدمتري در باغ گياه شنا 7اجرا ، طراحي و نصب كركره عريض  .6
  اجرا و طراحي و نصب كركره در بيمارستان رضوي .7
 متري در برج آلبان7اجرا و طراحي و نصب كركره عريض .8

( اداره سيلو ) 5شركت غله و خدمات بازرگاني منطقهاجرا و نصب سيستم پاركينگي در .1
سه عدد راه بند تمام اتوماتيك در شركت و معدن پارس هورخش (شهرستان خواف) اجرا و نصب   .2
خراسانكشتارگاه صنعتي سپيد گوشت اجرا و نصب سيستم پاركينگي در   .3
ريلي در شركت حباب كف توس –اجرا و نصب سيستم پاركينگي كشويي  .4
اجرا و نصب سيستم پاركينگي براي مجتمع هاي شركت فراست بتن .5
واحدي طرقبه 36صب سيستم پاركينگي در مجتمع اجرا و ن .6
اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجياجرا و نصب سيستم پاركينگي در  .7
آبان بيمه ايران 15اجرا و نصب راه بند تمام اتوماتيك فراز شعبه  .8
شهرستان هاي نيشابور ، گناباد و بيرجنداجرا و نصب سيستم پاركينگي در  .9

واحد مسكوني 200پاركينگي بيش از اجرا و نصب سيستم  .10
عدد آرام بند در مجتمع تجاري اداري ويالژ توريست 18اجرا بيش از  .11
اجرا و نصب سيستم پاركينگي در شركت كنترل نيروي خراسان .12
اجرا و نصب سيستم پاركينگي در موسسه آموزش عالي خيام .13
كشتيراني جمهوري اسالمي ايرانسيستم پاركينگي لواليي فك ايتاليا در مهمانسراي 5اجرا و نصب  .14

بيمارستان امدادي شهيد كامياب.2 آزمايشگاه جهاد دانشگاهي مشهد .1
ايستگاه جمع آوري شير. 4    فرهنگسراي زيارت شهرداري .3
كارخانه چيني مقصود. 5      رستوران عابدين زاده   .4
كارخانه كاشي تيما. 7      فرهنگياندرمانگاه  .6
هتل بشري. 9      كارخانه شيرپگاه .8
سپيدبال سحرشركت مرغ . 11     شركت گلريزان طب اميد  .10
. مجتمع نان بركت 13    پرديس سينما هويزه مشهد .12
. پارچه رومبلي دونري15      شركت آدرين طب .14
  . ساختمان پزشكان صداقت17        . فروشگاه بنون16
  . مجتمع تجاري اداري نيكا19        ما. كاالي خواب تي18

  . شركت بيف لند21                . شركت گردشگري ابرده20    
. كشتارگاه طيور گلچين سمنان22
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  ( در استان خراسان )   آويژه مهندسي و فني گروه و خدماتي سوابق اجرايي

  
مقدس مشهد نقاط اقصي در نوع سيستم پاركينگي ، آرام بند و قفل برقي   650 از بيش فروش از پس خدمات .1
  سازمان اتباع خارجي
  شركت سهاطب
 شركت آلومينيوم در رضا
 شركت چي توز
 هتل پارسا

مقدس مشهد در)  آپ رول(  اتوماتيك كركره دهانه 012 از بيش اندازي راه و نصب .2
 شركت چيني مقصود
  شركت الكترواستيل
 شركت قاسم ايران

:  خدمات سيستم هاي مختلف در شهرستان هاي مجاور اجراي .3

  خراسان استان هاي شهرستان  ديگر ، بيرجند ، گناباد ، تربت حيدريه ، و ، سبزوار ، نيشابور ، چناران  سرخس

: در دار كويل و فاز تك  هواي پرده انواع خدمات .4
 كامياب شهيد امدادي بيمارستان 
 تيما كاشي كارخانه 
 مشهد دانشگاهي جهاد آزمايشگاه  
 فرهنگيان درمانگاه 
 زاده   عابدين رستوران
 هتل بشري
 كاالي خواب تيما

 شرقكيميايكارخانه
 كارخانه پمپ بهلول
 دانشگاه علوم پزشكي
 مجتمع تجاري ويالژ توريست طرقبه
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انواع درب هاي شيشه اي اتوماتيك ( منحني ، كشويي ، زاويه دار ، گردان و ... ):. اجراي خدمات 5

پاساژ ماهان) 14فرهنگسراي زيارت شهرداري )1
رضوي قدس آستان )15          رستوران نور محمدي  )2
) مركز مخابرات استقالل16            هتل مختار )3
) كشتارگاه مركزي پاك 17            هتل تنديس )4
) فرهنگسراي زيارت18        فارسيان نمايندگي هيونداي )5
  ) شركت توزيع برق استان خراسان رضوي19    سرخس شهرستان در سرخس سفير شركت )6
)بنياد مسكن انقالب استان خراسان رضوي در تربت و سبزوار20          شير پگاه خراسان )7
 شعبه بولوار سجاد ) بانك پارسيان21          هتل فانوس دريا  )8
) بيمارستان ثامن االئمه 22            هتل پرديسان )9

  ) مهمانسراي جواد االئمه 23       صنايع پودر شير مشهد ( مولتي) )10
) هتل پارسا24            هتل پارميدا )11
) دانشكده علوم پزشكي مشهد ( دانشگاه فردوسي مشهد )25            پيتزا پونك  )12
) شركت آريا بارون توس ( الكترواستيل )26     ماكاروني شاهنگ )13
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