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:درب های سکشنال صنعتی 

میلی متر ، دو جداره ، گالوانیزه ، دو 40درب های سکشنال دارای ساندویچ پنلهایی با پلی یورتان فشرده  به ضخامت 
صدابار زینک شده ، با رنگ پلی آمید مناسب مناطق آب و هوای سخت ، ضد باکتری  و بهترین عایق هوا و 

.می باشد
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:High Lift( های لیفت) درب های سکشنال صنعتی 

و بسته این نوع  درب ها  ی سکشنال صنعتی بصورت عمودی زیر سقف حرکت کرده و پس از آن بصورت افقی باز
سر این درب ها با سیستم موتور و فنر کار می کند که امکان استفاده از موتور با قدرت کمتر را می.می شوند

دارای این موتور.زمانیکه  تهیه برق سه فاز در پروژه مقدور نباشداز موتور تک فاز استفاده می شوددر . سازدمی 
.می باشد upsقابلیت نصب 
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  VERTICAL :درب سکشنال صنعتی

به صورت ورتیکال و گیوتینی ساخته  وسکشنال صنعتی بصورت عمودی زیر سقف حرکت کرده درب های این نوع 
.از ویژگی های آن می توان تردد باال و امنیت در تردد اشاره کرد. ونصب می شود

.ارتفاع بازشو این درب به درخواست مشتری تغییر میکند
.دارای خالص کن دستی که در هنگام قطع برق قابل استفاده می باشد
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:جهت باالبردن ایمنی از دو نوع ترمز استفاده میشود 

.این ترمز مکانیکی در صورت بریدن فنر عمل میکند: ترمز اضطراری فنر -1
.این ترمز در زمان بریده شدن سیم بگسل عمل میکند(: ترمز سیم بگسل)گاورنر -2
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نال در دربهای سکشنال  صنعتی از موتور ساید مخصوص سکش
.می شوداستفاده 

میلی متر 6500درب های سکشنال قابلیت اجرا در ابعاد عرض 
.میلی متر را دارند6500در ارتفاع 

.در این درب ها نصب درب آدم رو نیز وجود دارد

باز  در این نوع درب ها نوعی سنسور تعبیه می شود تا در صورت
بودن درب موتور عمل نکرده و درب دستوربسته شدن را اجرا

.نمیکند

ید و در درب های سکشنال صنعتی قابلیت نصب پنجره جهت د
این سری از درب های  در ساختمان سازی .انتقال نور وجود دارد

در  پارکینگ منازل ، درب های کارخانجات، سالنها و سردخانه
.استفاده می شود
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درب سکشنال پارکینگی

سانتی متر تشکیل  4سانتی متر و ضخامت 60تا 50درب سکشنال پارکینگی از چندین پنل که هرکدام به ارتفاع 
فشرده است که این مساله باعث تبدیل شدن این درب به عایق یورتان این پانل ها دوجداره فوم دار با پلی .شده است

.باشدکامل صوت و حرارت  و به واسطه الستیکهای دور درب عایق گردو خاک می 
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Normal Lift:( نرمال لیفت)درب های سکشنال پارکینگی یا 

از و این نوع  درب ها ی سکشنال  بصورت افقی در زیر سقف ب
.بسته می شوند

.باشدارتفاع بازشواین درب ها با توجه به نیاز مشتری متغیر می

نمای این درب ها از جنس ورق فوالدی دوجداره دو بار زینگ 
شده دارای پوشش رنگ پلی آمید در رنگ ها و طرح های  

.و متانسب با هر نوع آب و هوایی می باشد.مختلف می باشد

با توجه به ضرورت استفاده از این درب های اتوماتیک در 
ارای پارکینگ های منازل،  این دربها عالوه بر سهولت استفاده د

کیفیت مطلوب بوده و از ظاهری زیبا و متناسب با نمای  
.ساختمان بسیار مورد پسند خواهد بود

ت از دیگر ویژگی های مهم این درب ها می توان تردد باال و امنی
.در تردد و امنیت در برابر سرقت  نظر گرفت

ر زیر به گونه ای که در صورت عبور عابر پیاده و یا توقف خودرود
به درب اگر درب در حال بسته شدن باشد سریع متوقف شده و

.صورت عقب گرد بر میگردد

WWW.SPM-CO.COM

watermark



موتور

های این درب ها دارای خروجی باتری و مجهز موتور 
به سیستم خالص کن دستی می باشد که در واقع با  

قطع برق یا شرایط اضطراری که نیاز به باز کردن درب  
به صورت دستی می باشد با کشیدن یک بند ساده و 

کیلو گرم درب به راحتی در کمتر از 15فشار معادل 
اما در . ده ثانیه از حالت بسته به حالت باز در می اید

هنگام نصب این درب ها هیچ گونه درز یا حفره ای از 
.نداردبیرون وجود 
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