
دربٍای بسیار زیبا َ مقاَمی ٌستىد . استحکام ایه وُع درب بً حدی است کً می  درب سکشىال زیر سقفی 

متر  8متر عرض َ  4جٍت پرَژي ٌای مسکُوی َ متر ارتفاع  3متر عرض َ  4تُان از آن برای ساخت دربٍایی بً ابعاد تا

 . استفادي ومُدارتفاع جٍت پرَژي ٌای صىعتی 

پرَفیل آلُمیىیُم اکسترَد با کیفیت عالی َ صفحات تکجداري َ یا دَ جداري شفاف پلی کربىات ساختً شدي  پىل آوٍا از -

  .اود .ضمىاً می تُان بجای صفحات پلی کربه از صفحات تک جداري َ یا دَ جداري آلُمیىیُمی کامپُزیت استفادي ومُد

 

گرفتي در  تا ضیطتن حرکتی ّیژٍ ّ لرار   دربٍای سکشىال پارکیىگی 

زیر ضمف تَ ٌُگام تاز شذى تاػث هی شْد تتْاى ازحذاکثر فعای پارکیٌگ 

اضتفادٍ ًوْد. ایي درب ُا تا غرح ُای هختلف ، ضاختواًی هذرى ّ زیثا را تَ 

ُوراٍ هی آّرًذ. پٌل ُای ایي درب ُا دارای دّ جذارٍ فلسی هی تاشٌذ کَ تیي 

ایي ترکیة تاػث شذٍ اضت تا  کَ ایي دّ تَ ّضیلَ پْلی یْرتاى پر شذٍ اضت

 . درب ضکشٌال ػایمی در تراتر صْت ّ حرارت تاشذ

 

ترخْرد درب در صْرت   ایي درتِا تا اضتفادٍ از اپراتْرُای ُْشوٌذ 

ر جِت حرکت درب را هؼکْش ًوْدٍ ّ از تَ صْرت خْدکا تا ُرگًَْ هاًؼی درٌُگام تطتَ شذى ،

  صذهات احتوالی جلْگیری هی ًوایذ .

 

کَ در صْرت لطغ ترق اهکاى تاز ّ تطتَ کردى درب را فمػ هیثاشٌذ هجِس تَ ضیطتن خالص کٌٌذٍ دضتی   درتِای 

 هکاًیسم ّ یساق االت غراحی ّیژٍ  ّ ضیطتن حرکتی. ُوچٌیي  از داخل پارکیٌگ تَ ضِْلت هیطر هی ًوایذ

 شٌذ . ّ هیثا ترای تَ حذالل رضاًذى اصطکاک ، لرزظ ّ صذااًتخاب تِتریٌ

 

  )زیرسقفی( سکشىال پارکیىگی درب مسایای

  کٌذ. هی جلْگیری غثار ّ گرد ّرّد از ّ اضت حرارت ّ صذا ػایك .1

     تاشذ. دارهی کتیثَ یا ّ شیار ُای پٌل تا زیثا ّ شکیل ظاُری دارای .2      

          

  غلمی پٌجرٍ ًصة لاتلیت .3

 هیشْد هتْلف آى حرکت هاًغ تا ترخْرد هحط تَ .4

 لاتلیت ّ شْد هی ّاجرا ًصة هحذّد تطیار فعای در ضکشٌال ربد .5

 رادارد هختلف اشکال تَ حرکت

  تاشذ. هی کٌترل ریوْت دارای .6

 هوکي ی فعا کوتریي اشغال تاال اهٌیتی ظریة تا ّ زیثا تطیار .7

یکی از پرغرفذارتریي ّ کارتردی تریي   ٍای اتُماتیک سکشىالدرب

ٌگی هی تاشٌذ ّ ضاختاری تطیار زیثا در غرح ُای اضتیل ّ چْتی ّ رًگ ُای اًتخاب ُا ترای درب ُای پارکی

درب ُای اتْهاتیک  ّ تطیار هطتحکن ّفْق الؼادٍ ایوٌی دارًذ ّ حذالل فعای ّرّدی را اشغال هی کٌٌذ. تذًَ هتٌْع 

چٌذیي پاًل یا لطؼَ ضاختَ شذٍ اضت کَ ایي پاًل ُا تَ ُن ّصل شذٍ اًذ ّ تا درزتٌذی هٌاضثی  از  ضکشٌال

 .رّی ُن ضْار شذٍ اًذ

ّیژگی هوتاز ایي درب ُا ایي اضت کَ فعای کوی را اشغال هی کٌٌذ ّ در حمیمت از فعای ضمف پارکیٌگ جِت ػولیات تاز 

هی شْد. ُوچٌیي ایي  ل اضتفادٍ ترای ػثْر هاشیي تیشترػرض هفیذ ّ لاتّ تطتَ شذى خْد اضتفادٍ هی کٌٌذ ّ تٌاترایي 

 .  اهکاى را هی دُذ کَ هاشیي را تطیار ًسدیک درب پارکیٌگ پارک کٌیذ



ترای هراکس صٌؼتی، کارخاًَ ُا، تؼویرگاٍ ُا، پارکیٌگ ُا ، کارگاٍ ُا، هٌازل شخصی،   درب ُای اتْهاتیک ضکشٌال

 یشگاٍ ُا،.... تَ کار هی رًّذ. ایي درب ُا تَ خصْص ترای گاراژُای کْچک کَ هطیرػثْر اتْهثیلتاشگاٍ ُای ّرزشی، ًوا

drive way کوی دارًذ تطیار هٌاضثٌذ.  

 

ّ اضتفادٍ دضتی از  خالص کردى هْتْر   درب ُای اتْهاتیک ضکشٌال تَ دلیل داشتي فٌر تؼادل در هکاًیسم هحرکَ

آضاى اضت. ایي درب ُا ترای تازّ تطتَ شذى هتْالی ترای پارکیٌگ ُای پرتردد ًیس تطیار آى صرف ًظر از اًذازٍ درب، 

 هٌاضة هی تاشٌذ. 

دارای ضاختار هطتحکن پاًل ُا لطؼاً یکی از ایوي تریي اًْاع درب ُای پارکیٌگی   درب ُای اتْهاتیک ضکشٌال

از جولَ ایي تجِیسات اهٌیتی ضیطتن ظذ ترخْرد تا هاًغ  ُطتٌذ ّ هی تْاًٌذ تَ اهکاًات اهٌیتی هختلفی ًیس هجِس گردًذ.

 هی تاشذ کَ ضثة هتْلف کردى درب ّػولیات تازگرداًذى درب در صْرت حعْر هاًغ هی گردد. 

ًیس هی تاشٌذ کَ در شرایطی کَ فٌرُا ّ کاتل   Anti Drop دارای ضیطتن ظذ ضمْغ درب ُای اتْهاتیک ضکشٌال

ّر درب ُای اتْهاتیک ضکشٌال تَ ًحْی ب ّ صذهات احتوالی ًاشی از آى جلْگیری کٌذ. دّرتادُا ػول ًکٌٌذ ، از ضمْغ در

 .تَ فعای داخل پارکیٌگ جلْگیری کٌٌذتا از ّرّد گرد ّ غثار ّ آلْدگی ّ تاراى آب تٌذی شذٍ اضت 

 

 

 

ي ػایك حرارتی تطیار هٌاضة ّ هیلیوتر اضت ّ در داخل آى فْم پلی اّرتاى تسریك شذٍ اضت .ای 46پٌل درب ضکشٌال 

 .اضتاًذاردی جِت جلْگیری از ترّدت ُْا هی تاشذ

دارای زیثایی هٌحصر تَ فردی هی تاشٌذ. لاتلیت تاالرفتي ػوْدی یا جوغ شذى در زیر ضمف تصْرت افمی ّ شیة دار را تَ 

 صْرت ریلی دارًذ

ّاحذ  11ٍ ّ جِت ضاختواى ُای هطکًْی لْکص تا تردد تا در زیرضمفی پرکارتردتریي ّ زیثاتریي درب پارکیٌگی در دًیا تْد

 .ْرد اضتفادٍ لرارهی گیردتاالًص فٌری ّ هْتْر ّضػ ه در رّز،تا ضیطتن


