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 درب ریلی اتوماتیک چیست ؟
 

 عالی برای نصب در منازل مسکونی ومعموالً گزینه ای  درب کشویی و یا (Sliding Door) درب های ریلی

 .با ارتفاع باال می باشند صنعتی  فضاهای

گفته می  کشویی و درب ریلی که بصورت افقی و در سطح افق بطور مستقیم در یک محور حرکت می کند به درب های فلزی

 .می نامند     Sliding Door را آن انگلیسی زبان در که  شوند

 .در انواع مختلف ساخته و مورد بهره برداری قرار میگیرند های ریلیدرب

 
 مسکونی درب ریلی اتوماتیک
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 : درب ریلی ، کشویی ، اسالیدینگ

به طور معمول در دهانه هایی که دیواره کناری فضا برای حرکت بصورت خطی را دارند مناسب است و در  درب های کشویی

 . جایگزین مناسبی است درب ریلی (درب لوالیی برای حرکت زاویه ای نداشته باشد )مانند درب پارکینگ زمانی که
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وجود دارد تا در زمان رفت و آمد تمامی درب حرکت نکند و  درب نفر رو امکان نصب درب های ریلی همچنین در داخل

 . عبور و مرور را محدود کند

ی دو درب کشوی درب بیش از اندازه بزرگ باشد پس از بررسی و تایید کارشناسان فنی می توان از هنگامی که دهانه

 . فضای خالی برای حرکت خطی درب در کناره ی دهانه درب می باشد ها درب  نصب استفاده نمود . شرط الزم برای طرفه

 

 درب کشویی اتوماتیک
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 درب ریلی صنعتی )ابعاد بزرگ(

شترین مصرف را در ساختمان ها دارند و معموال از این نوع درب ها به علت اشغال فضای مسکونی معمولی بی درب های ریلی

 . کمتر استفاده می شود

 . متناسب با این نوع درب انتخاب شود یراق برای استفاده از این نوع درب می بایست

 وسایلی که برای راه اندازی این نوع درب نیاز است : 

 ی متاسب با وزن دربچرخ ها 

 روی زمین ریل و یا شفت 

 و یا چرخ های هدایت کننده ریل هدایت کننده 
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 نگهدارنده درب 

 هدایت کننده چهارچرخ 

 هدایت کننده تک چرخ 

 انواع دستگیره و استاپر انتهای درب 

 می استفاده …که معموال در درب ورودی کارخانجات ، سازمان ها ، صنایع نظامی ، صنایع خودرو سازی و  درب ریلی صنعتی

 . شوند

علت استفاده از این نوع درب ها اشغال کمتر فضا ، استحکام بسیار باالی درب ، عرض زیاد دهنه ورودی برای تردد ماشین 

 .ین خودرو باهم از یک ورودی می باشدهای سنگین باربری و همچنین امکان تردد همزمان چند

 : می باشد چرا که درب های سوله در صنایع مربوط به درب ریلی صنعتی بیشترین استفاده

 معموال بصورت دو لنگه بازشو هستند که در کنار دیوار قرار می گیرند درب های سوله . 

  متر باشد 7الی  4متر و ارتفاع آنها حداقل بین  6عرض این نوع درب ها معموال . 

 بیشتر به علت حفاظت مورد بهره برداری قرار می گیرد درب های فلزی سوله . 

 بودن این نوع درب ها یکی کوچک کردن عرض درب و دیگری جهت تردد انواع وسیله نقلیه می توان از  دو لنگه علت

ر گیرد درب را به اندازه دلخواه یک لنگه استفاده نمود و همچنین در صورتی که وسیله نقلیه در وسط دهنه ورودی قرا

 . باز کرده و از هدر رفت انرژی جلوگیری می کنند

 معموال یک درب تک لنگه جهت عبور افراد در نظر گرفته می شود درب های سوله در . 

 . متناسب با این درب ها را انتخاب کرد یراق آالت می بایست درب های صنعتی برای راه اندازی

می  ریل کف و یا شفت آهنی ایست چرخ های خاص با قابلیت تحمل وزن باال در نظر گرفت همچنینبرای حرکت درب می ب

هدایت  بایست قابلیت تحمل وزن باالی وسیله نقلیه را داشته باشد و برای هدایت کردن درب در یک مسیر مستقیم از

و برای  هدایت کننده تک چرخ ، هدایت کننده چرخ ها ، چرخ آویز های گوناگون مورد بهره برداری قرار می گیرد مانند کننده

استفاده می شود و برای  استاپر انتها و ابتدای درب باز کردن درب از انواع دستگیره و برای محدود کردن باز شدن درب از

 . قفل شدن درب از نوع خاص از قفل های با سرهای کج و یا اصطالح قفل های نوک طوطی استفاده می کنند

 :  دارند متفاوت کارایی  در انواع مختلف درب های سوله توجه است کهقابل 

 که معموال از درب با ورق آهن استفاده می شود درب های حفاظتی ، 
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 این نوع درب با ورق آهن و تلفیق فوم تولید می شوند درب های برودتی ، 

 وند، این نوع درب با ورق آهن و تلفیق پشم سنگ تولید می ش درب های حرارتی . 

 این نوع درب با ورق آهن با ضخامت زیاد تولید می شوند درب های ضد انفجار ، . 

 معموال برای فضا با ایمنی باال و جهت حفظ بهداشت و ایزوله کردن محیط  درب های دوبل و یا درب های فشار مثبت

 .حفوظ )سیل( می باشندداخل از این نوع درب استفاده می شود . )این نوع درب در زمان بسته بودن کامال م

 : معرفی هدایتگر درب ریلی و سایر یراق آالت مناسب درب کشویی

 را درب و باشد می درب راهنمای های غلطک دارای ، پیداست آن نام از  همانطور که درب اسالیدینگ راهنمای  هدایتگر و

از پالستیک سخت و یا پلی آمید ساخته شده اند که  هدایتگر درب کشویی راهنماهای این.  میدارد نگه افتادگی بدون و ایستاده

 . باعث حرکت بدون صدا و نرم درب می شود

 . موجود می باشند درب های ریلی در سایز و ابعاد مختلف و مناسب با انواع هدایتگر ها این

 شود می داده جوش درب چهارچوب به آن دستورالعمل و درب نوع طبق  با چند سانتی متر راهنمای درب ریلی و هدایتگر ها

 .کنند می هدایت را درب ها غلطک طریق از و

 

 درب ریلی یراق آالت

 : چرخ های درب کشویی

و یا گالوانیزه می باشند که متناسب با شکل  (Stainless Steel)  استنلس استیل  معموال از جنس چرخ های درب کشویی

 . انتخاب می شوند ریل سطح بیرونی

را می توان با  چرخ درب های ریلی در زیر درب نصب و قرار می گیرند که مدل های درب کشویی چرخ ها با توجه به ساخت

 . ان و متخصصان انتخاب و نصب نمودکمک کارشناس

جعبه ای برای جایگیری چرخ ها قرار می دهند . چرخ ها در تنوع و مدل های مختلف می باشند و  زیر درب کشویی معموال در

یراق  ، درب کشویی کاربرد نوع و درب وزن به توجه با  باید و رفته باال انتخاب دقت شده باعث آن  کیفیت و تنوع مدل های

 . را تهیه نمود بدر
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توصیه  یراق آالت سعی کرده ایم بهترین کاال را برای عرضه به مشتریان ارائه دهیم در نتیجه بهترین آتی در ما در مجموعه

می باشد . همچنین از چدن فوالد و آهن نورد شده نیز   Stainless Steel    گالوانیزه ضد زنگ و درب های ریلی  شده برای

 . استفاده می شود که با توجه به سازنده آن می تواند دارای کیفیت مطلوب باشد

 

 چرخ درب ریلی
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 : استپر ) نگهدارنده درب ریلی (

در زمان توقف کمترین ضربه را به چهارچوب وارد کند از استپر در کورس ابتدایی و انتهایی استفاده می  درب ریلی برای اینکه

 . کنند

 : موتور درب کشویی اتوماتیک

 و درب وزن به توجه با که  استفاده می کنند موتور درب ریلی اتوماتیک معموال برای تسهیل عبور و مرور درب های کشویی از

انتخاب می شود . که در مقاله ای دیگر بطور مفصل به راهنمایی  درب کشویی اتوماتیک مناسب سیستم ، تردد تعداد

 . خواهیم پرداخت درب کشویی اتوماتیک نصب

 

 

https://www.atidoor.com/
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 : نتیجهدر 

بهتر است از قبل سفارش و ساخت آنها با کارشناسان فنی مشورت کنید و همچنین با توجه به  نصب درهای کشویی برای

درب  یراق آالت نکات و نوع نصب آن را لحاظ کرده همچنین بکار بردن موتورهای درب ریلی تفاوت در انواع

می شود که این خود باعث افزایش طول  درب اتوماتیک باعث نرمی و روانی چرخ های درب کشویی و هدایتگرها مانند ریلی

 . خواهد شد درب های کشویی و احتمال آسیب کمتر به کشویی  توماسیون دربعمر ا

،  درب اتوماتیک نصب محل بازدید و  فروش و مشاوره های رایگان تکنسین ها و کارشناسان فنی با بکارگیری  آتی در ما در

 .ید شما سعی کرده ایم که خریدی امن همراه با رضایت را برای مشتریان خود به ارمغان بیاوریمقبل از خر

 


