در رررـههاههاههههتررر ررر رهه ر ه ر رههاه رر
انواع در شیشه ای اتوماتیک مجموعه شامل :

کشویی Slide door


چهار لنگه (ایجاد عرض ورودی  7.0تا  8.3متر )



دو لنگه ( ایجاد عرض ورودی  7.0تا  2.2متر )



تشخیص وزن و حرکت توسط سنسور



مناسب برای مکان های پرتردد



نیاز به فضای جانبی کافی



سهولت عبور و مرور  ،کاهش انرژی  ،امکان کنترل رفت و آمد

لوالیی Swing door


تک لنگه و دو لنگه



قابلیت اتصال روی انواع درب



مناسب برای انواع کاربری



کار با کمترین انرژی فیزیکی



استفاده دستی هنگام قطعی برق



مناسب مکان های با رفت و آمد یکطرفه  ،سیستم ضد برخورد

تا شو Folding door


مناسب راهرو ها و فضاهای کم عرض



استفاده حداکثر از فضا



دارای دو یا یک لت



سرعت باز شو  2تا  4ثانیه



حالت های تمام باز ،تمام بسته  ،نیمه باز  ،اتوماتیک



قابلیت تطبیق با سیستم های حفاظتی  ،نظارتی
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مثلثی (زاویه ای) Angular door


بازشو  07تا  501درجه



استفاده از حسگر مایکروویو



قابلیت کنترل تردد و سیستم ضد برخورد



استفاده حداکثر فضا به دلیل نصب زاویه دار لت ها



مناسب ورودی های کنج بنا



قابلیت تطبیق با سیستم های حفاظتی نظارتی

تلسکوپی Telescopic door


دارای حداقل  6لت



حرکت به صورت مرکزی یا یکطرفه



استفاده از  % 07فضا



افزایش زیبایی و مدرنیته ساختمان



قابلیت اتصال به سیستم کارتخوان



حالت های تمام باز ،تمام بسته  ،نیمه باز  ،اتوماتیک

گرد Curve door


به صورت تمام دایره یا نیم دایره



دارای  2و  4لت



پوشش  537درجه یا کمتر



استفاده در اماکن لوکس یا عمومی



قابلیت تطبیق با سیستم های حفاظتی نظارتی



حالت های تمام باز ،تمام بسته  ،نیمه باز  ،اتوماتیک

گردان Revolving door


باز بودن در عین بسته بودن



مناسب مکان های با اختالف دما باال



کار با حسگر های تشخیص وزن و مادون قرمز



دارای  8یا  4لت



شامل دو نوع ساده و ویترین دار



مناسب اماکن عمومی و فروشگاه ها

