
watermark



watermark



watermark



محافظت در برابر سرما به گونه ای طراحی شده اند که انتظارات مشتریان را برای عایق بندی سطح باال برای درب های  روالپ سریع  سرد خانه برای 
.کنندچیلر و سردخانه ها برآورده می / مناطقی مانند اتاق های فریزر 

پذیریانعطافوقویوطراحیباالسرعتدارایایخانهسرددرب
شدهانتخابباالمقاومتباآنوپارچهکندکارتواندمیعالی

.استشدهطراحیوممداکاربرایگیربکسسیستموهمچنین

کاربرد

ارند برای صنایع غذایی و دارویی که نیاز به کنترل دما و زمان د

ابعادحداکثر 

میلی متر 4500درب های سردخانه ای میتوان برای ابعاد عرض 
.میلی متر طراحی و اجرا کرد4500در ارتفاع 

و نگهداری کم  تعمیر 

رندنگهداری خاصی نیاز ندادرب های سرد خانه ای سریع به 

بندی عالیآب 

باال پارچه مورد استفاده این نوع درب بافوم پلی یورتان با  چگالی
این رو می از . پر شده است( متر مربع/ وات 0355-مقدار شما )

1-سرد خانه ای  برای کنترل دما  ،از درب های ازاین نوع  توان 
.  درجه سانتیگراد استفاده کرد30-درجه سانتیگراد تا 

صرفه جویی در زمان

درب های محافظ سردخانه ای مصرف انرژی را برای مناطق تهویه 
سیستم ترافیک لیفتراک نیز . کاهش می دهند٪20مطبوع بیش از 

در زمان کار در وقت صرفه جویی می کند
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-6063ژآلیا)مستقیمشدهاکسترودآلومینیومازدربایناستراکچر
t6)هایورقتوسطفوقانیپوششفقط،مهرهوپیچباشدهساخته

قابوجانبیراهنماهایتمام.استشدهساختهگالوانیزهفوالدی
میدادهجوشزدگیزنگوشکافازجلوگیریبرایپایینهای

AISIزنگضدفوالد.شوند معمولیفوالدیساختاریا(304/306)
.کردتولیدویژهمناطقبرایتوانمیرا

بندیعایقهایداده

رماگبندیعایقازحداکثرتاکنیممیطراحیویژهراهادربمااین
U:پردهحرارتیعایقشودجلوگیریو = 0.70 w / sq-mt.k

(BS EN ISO 14dB:صداگیرایی(6946 A
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پارچه 

مقاومت پارگی . DIN 53354میلی متر  4300/4000n / 50کشش مستقیم . برابر اشعه ماورا بنفش مقاومت بسیار باالیی دارددر طوالنی دارد و عمر 
500 /500N DIN 53363

رنگ 
ralطیف گسترده ای از رنگ های پارچه ای مانند  .در دسترس هستند 6001-7071- 9006-1001-3001-5007- 9002
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یاطمحیوفریزربینخاصشرایطبرایگرمایشیسیستم
نبارااتاقدربهایدر.شودمیاستفادهباالسطحمرطوبسطح
دسردربمشکالتمهمترینازکفویخراهنمایموتورسرد
مایشیگرکابلهاینامبهداخلیگرمایشیسیستمدارایگیر

deviflex DTIP DTIPو8- الستیکتولیددرکهاست10-
10ومترقطر/وات8اثرACولت230پارچهولتاژوراهنما

میلی1.5*3متر2.5سرددممترمیلی7.4مترمتربروات
pvcعایقغالف(اتیلنپلی)XLPEعایق.هادیمربعمتر

90c max.سانتیگراددرجه65دما

ایزولهمواد اتاق 
استبستهسلولهایازمتشکل(xps)شدهاکستروداستایرنپلیکف
میکاهشراحرارتیهدایتوباالترسختیوسطحهایناهمواریکه

هدایت.استمکعبمتردرکیلوگرم45-28حدودتراکمدامنه.دهد
0.039wتا0.029بینتحملچگالی/مقاومتبهبستهحرارتی /
(m.k)0.035متوسطمقدارواستمتغیرw / (m.k)است.

وات1.5(حرارتانتقالکلیضریب)40mmuمقدارپردهضخامت
برایآلومینیومکناریریل.Aبلدسی18صداضعفk.2متربر

.استالستیکیمومومهردارایبیشترجداسازی
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گیربکسموتور و 

موتور های سه فاز هندل دار با سرعت باال جهت این نوع درب های سریع 
.السیر طراحی و اجرا می شود

تجهیزات و ایمنی  

نیایمجهتالکتریکیچشمیدربنوعاینرویبر
رسنسونظیردیگرهایسنوسور.شودمیقرارداده

یازنحسیبردربدیگرهایکنندهکنتلیاومتال
باشدمیاجراقابل

سرعت

سانتی متر بر ثانیه  130تا 80سرعت درب های سردخانه ای از 
.قابل تنظیم می باشد

اتشمقاوم در برابر 
ش آتبرای هرگونه مقررات ایمنی در برابر ، مناسب برابر آتش در پارچه 
این مواد به سختی قابل . است DIN 4102 -B1استاندارد نسبی . است 

تش آنها شامل موادی مانند چوب تیمار شده با بازدارنده آ. اشتعال هستند
تش هنگام از بین بردن منبع آ. و پالستیک فوم سفت و سخت هستند

-XPS-مواد جدا کننده بین پارچه ها . سوزی باید خود را خاموش کند
دارای ضعف در برابر مانع احتراق در برابر آتش  R314مطابق با بخش 

.است
www.spm-co.com
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CEاستانداردبهتوجهباکنترلصفحه 2006/95 ECو
NEMA ICS چرخشیدوربافاز3موتورکارکردبرای2

یتصویروصوتیدهندههشدارهایدستگاه.استشدهطراحی
حالیدردربقسمتهرحرکتازقبلثانیه5خودکارطوربه
هبالفاصلوشوندمیروشنمداومطوربه،استحرکتدرکه

.شوندمیتنظیم،حرکتتوقفازپس

عملیات

آب بندی هوا از جهت  با سرعت باال سردخانه ای  درب پارچه ای 
سته بدرب توسط سه دکمه که با عالمت باز و . سازه و  استبه متصل 

دن و با فشار لحظه ای برای باز ش. می شوند کنترل می شودمشخص 
(  تمعکوس موجود اس. )فشار ثابت برای بسته شدن کنترل می شود

نسور با با سیستم کنترل  کننده مانند ریموت  و یا سمی توان آن را 
.متال نیز کنترل کرد

سنسورمتال

فتراک سیستم حسگر جهانی برای تشخیص وسایل نقلیه و لییک 
.ص نیستترافیک انسان با ردیاب حلقه قابل تشخی. تشکیل می دهند

قرمزرادار مادون 

سنسور ضربه برای باز کردن درب های اتوماتیک و درب های 
.(سنسور حرکت برای افراد و اشیا) صنعتی 

ریموت کنترل

ه با یک دستگاه الکترونیکی برای کارکردن دستگااز یک جز 
است( 100mtتا 25mt)فرکانس رادیویی از فاصله طوالنی 

دستیعملیات 

ا در شرایط اضطراری یا درب منزل می توان به صورت دستی ب
.میل لنگ دستی متصل به شافت خروجی موتور کار کرد

• www.spm-co.com
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