
درب اتوماتیک شیشه ای
قیمت درب شیشه ای اتوماتیک کهربادر

درب اتوماتیک شیشه ای یکی از انتخاب هایی است که نمای ساختمان را تا حد زیادی تحت

تاثیر قرار داده و در هر مکانی قابل استفاده است. مهم نیست که چه مقدار فضا برای نصب

درب ها در اختیار دارید؛ زیرا انواع مختلف درب اتوماتیک شیشه ای به شما کمک می کنند تا در

هر مکانی به هر اندازه ای بتوانید از این نوع درب استفاده نما�د.امکان نصب این درب ها در

هنگام ساخت ساختمان و یا پس از آن وجود دارد. درب شیشه ای را میتوان مجهز به یک

باتری بک آپ کرد تا در زمان قطع برق، انرژی مورد نیاز برای باز و بسته شدن آن ها را فراهم

آورد همچنین سنسورهای حرکتی و یا حساس به وزن در آن ها تعبیه می شود که باز و بسته

شدن درب را به صورت اتوماتیک کنترل کنند .

تماس مستقیمنمونه کار ها و پروژه ها

►
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مراحل ثبت سفارش درب اتوماتیک شیشه ای در کهربادر

چرا کهربادر را انتخاب کنیم؟

خدمات پس از فروش عالیمشاوره حضوری و تلفنیکیفیت عالی محصوالت و خدماتقیمت مناسب

پروژه ها و نمونه کارهای خرید کرکره برقی کهربادر

تماشاگر پروژه های موفق کرکره برقی کهربادر باشید

مزایای جک درب اتوماتیک شیشه ای
مزایا استفاده از درب اتوماتیک شیشه ای

بدون ایجاد صداباز و بسته شدن خودکارزیبایی و نما

برای خرید درب اتوماتیک شیشه ای به مشاوره
نیاز دارید ؟

برای اطالعات بیشتر در خصوص خدمات درب اتوماتیک شیشه ای با ما تماس

بگیرید.



تماس با ما

درباره کهرباُدر
آشنایی با تاریخچه مجموعه کهرباُدر

شرکت خدماتی کرکره برقی کهرباُدر فعالیت خود را از سال 1388 شروع کرده است و در زمینه

نصب، تعمیر کرکره برقی همچنین جک درب پارکینگ و نصب دوربین های پیشرفته فعالیت

می نماید.هدف ما تامین امنیت شماست.

 

برخی از مشتریان کهرباُدر

نکات هنگام خرید درب اتوماتیک

موارد موثر در قیمت درب اتوماتیک شیشه ای

مزیت ها

انواع مختلف درب اتوماتیک شیشه ای


درب های اتوماتیک شیشه ای در چه مکان هایی

مورد استفاده است

در هنگام خرید درب های اتوماتیک ، به چه نکاتی باید توجه کنیم

باتوجه به این که درب های اتوماتیک به دلیل نکات مثبت و راحتی که دارند طرفداران زیادی کسب کرده و بسیار کاربرد

دارد. حال نکته مهم این است برای خرید درب اتوماتیک شیشه ای باید به چه ارکان های توجه کنیم

درب هایی که ما تهیه میکنیم باید از نظر  باز و بسته شدن و حرکت بر روی ریل ها نرم عملکرده و هیچگونه وقفه ای به

وجود نیاورد ، و مهم ترین نکته ایجاد صدا میباشد. درب های اتوماتیک به هیچ عنوان نباید صدا تولید بکنند.

شاید خنده دار باشد اما این مسئله بسته به محیط و یا محل کاری که وجود دارد بسیار تاثیر گذار میباشد ، تصور کنید

که در یک مطب و یا کتابخانه ای که به شدت سکوت در آن حاکم است یه درب اتوماتیکی وجود داشته باشد که مرتبا

صدای گوش خراشی تولید میکنند قطعا بر روی تمرکز و رضایت عموم تاثیر میگذارد.

ما باید به قطعاتی که برای درب های اتوماتیک استفاده میشوند دقت کنیم

از جمله قطعاتی که برای ، کیفیت درب های اتوماتیک تاثیر بسیاری دارند ، میتوان اشاره کرد به :

موتور الکتریکی

سیستم انتقال نیرو

مرکز کنترل هوشمند

ریل و کاور

سنسور های تشخیص حرکت

پنل کاربری

فریم ها

پوشش شیشه ای

یکی از بهترین موتور های الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد موتور دانکر المانی میباشد و درکنار آن سیستم انتقال نیرو

به موتور ها برای حرکت دادن درب میباشدحال برای حرکت نرم درب ها و از بین بردن صدا بایستی تا از تسمه و

هرزگرد های با کیفیت استفاده کرد.

 

موارد موثر در قیمت درب اتوماتیک شیشه ای

درب شیشه ای اتوماتیک از اجزای زیادی ساخته شده است در ادامه مهم ترین آن هارا که در قیمت درب اتوماتیک

شیشه ای موثر است را برایتان شرح می دهیم

تاثیر اپراتور درب شیشه ای اتوماتیک

می توان گفت اپراتور مهم ترین بخش درب اتوماتیک شیشه ای است.اپراتور شامل اجزای زیادی مثل

تسمه،موتور،سنسور،چشمی و مرکز کنترل می باشد.اپراتور تقریبا پنجاه درصد هزینه های “درب اتوماتیک شیشه ای” را

دربر می گیرد زیرا مهم ترین اجزای درب اتوماتیک شیشه ای در اپراتور آن وجود دارد.

تاثیر شیشه امنیتی یا سکوریت:

شیشه سکوریت درب اتوماتیک شیشه ای هم از اجزای مهم آن است که تا چند سال پیش تاثیر زیادی در قیمت درب

اتوماتیک شیشه ای نداشت اما به خاطر افزایش قیمت ها حدودا ده درصد از قیمت درب اتوماتیک شیشه ای را در بر

می گیرد.شیشه ها چند نوع دارند که در بین آن ها شیشه های مات شده که معموال طرح برند هم بر روی آن ها حک

شده از قیمت باالتری نسبت بقیه برخوردار است و شیشه ی رنگی قیمتی متوسط و شیشه ساده از بقیه مدل ها ارزان تر

است.

تاثیر کاور درب اتوماتیک شیشه ای : 

فریم ها در درب های شیشه ای اتوماتیک فریم دار استفاده می شوند قیمت فریم هم در گذشته تاثیر زیادی نداشت اما

امروزه حدود 30 تا 40 درصد قیمت درب اتوماتیک شیشه ای را در بر می گیرد و با توجه به نوع فریمی که شما انتخاب

می کنید این درصد می تواند باالتر هم برود.فریم یا کاور های درب شیشه ای به 3 نوع آلومونیوم ساده ، آلومینیوم

آنادایز و استیل تقسیم می شود که فریم استیل خودش به دو نوع استیل و روکش استیل شناخته می شود.

موارد باال که گفته شد مهم ترین نکات درمورد عوامل موثر در قیمت درب اتوماتیک شیشه ای بود اما مواردی مثل لوازم

جانبی و نصب و حمل و نقل هم می تواند حدودا ده الی پانزده درصد قیمت درب شیشه ای را داشته باشد. 

مزیت ها

این درب ها با بهره گیری از یک حسگر مادون قرمز می تواند حرکت در محیط را تشخیص داده و باعث باز شدن1. 

ورودی گردد.

 فراهم ساختن امکان تردد نامحدود2. 

 زیبایی و نما3. 

 باز شدن درب بدون ایجاد صدا  و بسیار روان4. 

 قابلیت حک کردن آرم شرکت یا موسسه (سند بالست) و یا طرحی خاص بر روی آن5. 

قابلیت همگام شدن با جک درب پارکینگ6. 

انواع مختلف درب اتوماتیک شیشه ای

“درب های اتوماتیک شیشه ای” در انواع و مدل های متفاوتی عرضه شده که هر کدام عالوه بر زیبایی و جلوه ای که

ارائه میکنند، عملکرد مشابهی دارند. از جمله درب های :

درب شیشه ای اسالیدی

درب شیشه ای تلسکوپی

درب شیشه ای گردان

درب شیشه ای اتوبوسی

درب شیشه ای منحنی یا قوسی

درب شیشه ای تاشو یا اتوبوسی

درب شیشه ای دوار

درب های اتوماتیک شیشه ای در چه مکان هایی مورد استفاده است

امروزه خیلی محدودیت خاصی نسبت به استفاده از این درب ها وجود ندارد و ما در بیشتر سازه ها شاهد درب های

اتوماتیک شیشه ای هستیم .چرا که این نوع درب ها کارکرد راحتی دارند و پرطرفدار هستند ، به محیط کسب کارتان

جلوه ای ویژه میدهند.

مواردی که در آن از شیشه اتوماتیک استفاده شده:

رستوان ها

پاساژ و مغازه ها

فروشگاه های زنجیره ای

ادرات و بانک ها

فرودگاه ها

بیمارستان ها

مجتمع های مسکونی

ازمایشگاه ها

همین طور که مشاهده کردید از انواع مختلف مدل های درب شیشه ای در مواردی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته و

هیچ محدودیتی بابت نصب و استفاده از آن وجود ندارد.

 

سواالت متداول





طول عمر درب اتوماتیک شیشه ای چقدر است؟طول عمر درب اتوماتیک شیشه ای چقدر است؟

معموال درب های اتوماتیک شیشه ای مدت زمان زیادی برای شما کار می کند اما طبیعتا هرچقدر از

مدل های بهتر آن ها استفاده کنید عالوه بر زمان بیشتر با کیفیت بهتری به شما خدمات می دهند

نصب درب اتوماتیک شیشه ای چگونه انجام می شود؟نصب درب اتوماتیک شیشه ای چگونه انجام می شود؟

 

09125140727

021-66342981

آدرس دفتر بازار: خیابان جمهوری ، نبش خیابان رازی ، پاساژ یگانه ، طبقه اول

دفتر مرکزی :کوی نصر(گیشا) ، بعد از خیابان دوازدهم ، پالک ۹۳



مشاوره رایگانانرژی گرفته از تیم توسعه طراحی سایت تابان شهر
 

درباره کهربادر

09125140727تماس با مادرباره ماوبالگسواالت متداولپروژه هاخدماتخانه  
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