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صنایع غذای . می باشدو گرد و غبار این نوع درب ها عایق خوبی جهت باد همه نوع صنایع به این نوع سیستم ها در محیط داخلی نیاز دارند . استدرب های رول باال با سرعت باال برای کاربردهای داخلی طراحی شده 
شی نیز ساخته می شودفارو شیمیایی و دارویی تعداد باالیی از این نوع درب ها را در بخش های مختلف آزمایشگاهی و تولید استفاده دارند این نوع درب با ابعاد س

عملیات7/24
وپارچهانتخاببا24x7توانمیرادرهاتاشودربسرعتپذیرانعطافوقویطراحی

نصبتصادفربرابدرمقاومسیستم.کردکارمستمرسیستمبرایباالمقاومتباگیربکس
زمانهردرتصادفصورتدرراهاپارچهتاکندمیکمکشمابهماهایدربدرشده

.کنیدجمعدوباره

صرفهبهمقرونوآسانتکرار

ایوپارگیوحادثزماندروگرددمیجمعآپرولبصورتباالسرعتبادربنوعاین
وداجراپارگیقسمتهمانتوانمیراحتیبهباشدآالتماشینبرخورداثردرکهخرابی

رایبویژگی،مهمترینکردتمیزآبباراحتیبهتوانمیرادربنوعاین.کردتعویض
استنیازموردمنطقهدرباالبهداشت

بندیآبخواص
برابرردشکافیهیچهمچنینجوشکاریبدونوآلومینیومازشدهساختهساختارتمام.دربنوعایندر

بندیآبکامالوندارد،نمکیهایمحلولوحشرات،جوندگان،،حیواناتهاچربیرطوبت،اسیدهای
بدوندربنوعاین.باشدمیمختلفهایمحیطدرراهادربباالیپذیریانعطافدارای.باشدمی
.استشدهطراحیصدا
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مقطعیطراحی

speed flex upپارچهکاملویضتعبهنیازی،حادثههرگونهبروزصورتدر.هستندتعویضقابلراحتیبهوهستندتعمیرقابلوشدهنصبجداگانهطوربهبخشهاتمامبنابراین.شدهطراحیمخصوصروالپدرب
دهدمیکاهشموثرطوربهراشمانگهداریوتعمیرهزینهپسندکاربرطراحیاین.نیست

بهداشتیمنطقهبرایمناسب

.استشدهطراحیتمیزهایاتاقتمیزومناطقبرایبهداشتیپارچهوآلومینیومیبدنه،کاملطوربهغباروگردازجلوگیریبرایکمبسیارفاصلهباهایدربباالسرعت

صرفهبهمقرونوآسانتعمیر

مشکلبارگزهبنابراین.شودمیانتخابدقتباقطعاتتمامخاصنگهداریوتعمیربهنیازبدونبفردمنحصرطراحیباباالسرعتباالرولهایدرب
..شویدنمیروبروشدهدادهجوشقطعات
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مقاوم در برابر باد 
 EN)شده اند طراحیzaضمیمه 2کیلومتر در ساعت و کالس 40برنامه های داخلی با مقاومت استاندارد روالپ  سریع  برای درب های 

13241: 2011.)

در برابر آتشمقاوم 
این مواد اشتعال . است DIN4102-B1استاندارد نسبی . مقررات ایمنی در برابر آتش مناسب استمقاومت پارچه در برابر آتش برای هرگونه 

.دشوار است

پردهداده
u:پردهحرارتیعایق = 4W / sq-mt.k (BS EN ISO 4300/4000Nمستقیمکششیکبلدسی16:صداتراکم(6946 / 50 mm

ابعادحداکثر
.داردایویژهکاربردهای.شوندساختهمترمیلی4500تاتوانندمیباالسرعتبادرها

کاربردیهایبرنامه
.غذاییموادهایداروخانهشیمیصنایعدارندنیازپرترافیکوایزولهویژهمقرراتبهصنعتیساختمانهایکلیه

www.spm-co.com

ساختار

قاب پایین تمام کناره های کنار و. اکسترود شده که فقط با روکش پیچ و مهره بصورت استاندارد ساخته شده از ورقهای فوالد گالوانیزه ثابت شده استمستقیم 6063تمام ساختار ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم مستقیم 
.نیستمناطق مورد نیاز برای بهداشت باال مناسب برای جوشکارییک قطعه ساخته شده است بنابراین شکاف یا 
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.اجزای ایمنی
دکمه اضطراری و زنگ اخبار تجهیزات استاندارد دهنده، هشدار وبخش و ایمنی فوتوسل مقاومت حرارتی  EN 13241-1: 2003 + A1: 2011-EN12978: 2008-: همه درها به صورت استاندارد تولید می شوند

.ارائه می شود
:اختیاری

لبه ایمنی پایین و لبه پنوماتیک موجود است

کنترلبرد
CEاستانداردمطابقکنترلصفحه 2006/95 ECوNEMA ICS بافاز3موتورکارکردبرای2
ارخودکطوربهبصریوشنیداریدهندههشدارهایدستگاه.استشدهطراحیچرخشیکلید

وشوندمیروشنمداومطوربهدربحرکتهنگامدربقسمتهرحرکتازقبلثانیه5
جعبهراریاضطدکمهاضطراریکنندهقطعجعبه.شوندمیتنظیمحرکتتوقفازپسبالفاصله
IP65جهانییدکیقطعاتباشدهارائهفناوریدراخطارزنگچراغدهندههشدار.

اختیاری

لکنترصفحه-کمترلمسدکمهبافرکانسمبدلکنترلصفحه
.استموجودفازتکاپراتورهای
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کمنگهداریوتعمیر

میانتخابدقتباقطعاتتمامخاصنگهداریوتعمیربهنیازبدونطراحیباعثباالسرعتباالرولدرب
باهرگزبراینبناشدهجلوگیریسیستمدرجوشکاریازاستفادهازهمچنیننگهداریوتعمیربهنیازبدونشود

نشویدمواجهشدهدادهجوشقطعاتمشکل

تصادفضدایمنی

Speedflex roll upیبآسپارچهاستافتادهاتفاقایحادثهاگربنابراین،داردتصادفضدسیستمدرب
.شودمیجابجادوبارهوندیده
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پارچه
VALMEXتجارینامباکهدارندUVآسیببرابردرباالییبسیارمقاومتهاپارچهاین.استطوالنیعمربرایمناسبکنیدمیانتخابکهرامخصوصپارچه POLYMARدرمقاومت.استشدهتولید
1100Dtxمترمیلی2-1مترمربعدرگرم900آتش،برابر B -SIOپاناما6000 LINE + DIN EN ISO 2286 -2 -CE4300/4000مستقیمکششیN / DINمترمیلی50 پارگیمقاومت.53354

500/500DIN 53363

رنگ
RAL9002)استموجوداصلیرنگتمامایگستردهطیفباپارچهرنگ -9006 -1001- 3001- 5007 -6001- (دادافزایشراتحویلزمانتوانمی،نیستندموجودهارنگازبرخی)(7071
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بکسگیروموتور
380vعملیاتیولتاژبخاراسب3تا1HPازقدرت --440v ازدهیممیترجیحما.داردبستگیدرهاابعادبهفاز3
ازویژههایاستفادهبرایماکههاییگزینهعنوانبهکنیماستفاده7/24صنعتیعملیاتبرایفاز3عملکردولتاژ

طبقموادتمام.سوراخطرحدندهجعبه-باالگشتاورگرمگیربکس.کنیممیاستفادهفاز1ولت220موتوراپراتور
.شوندمیتولیدCEاستاندارد

حلقهردیاب
تشخیصبرایجهانیحسگرسیستمیکازLCسریحلقهآشکارسازهایسطحزیردرکهالقاییهایحلقهباهمراه
.شوندنمیشناساییافراد.استگرفتهقرارلیفتراکونقلیهوسایل

قرمزمادونرادار

.(اشیاوافرادبرایحرکتسنسور)صنعتیهایدربواتوماتیکهایدربکردنبازبرایضربهسنسور

دورراهازکنترل

25)والنیطفاصلهازرادیوییفرکانسبادستگاهکارکردنبرایالکترونیکیدستگاهیکازcomponentجزیک
.است(مترمیلی100تامترمیلی
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سرعت
سانتی متر بر ثانیه را 150سانتی متر در ثانیه کار کرد همچنین می توان 90درب تاشو درب را می توان به عنوان استاندارد سرعت 

(اختیاری)با مبدل فرکانس افزایش داد 

عملیات
با . شونددرب توسط سه دکمه مشخص شده است که با فشار باز و ثابت بسته می. سرعت درب پارچه ای عمودی باال و پایین است 

ای قسمتهای اتاق سیستم دارای صفحه کنترل لمسی بر. فشار لحظه ای برای باز شدن و فشار ثابت برای بسته شدن کنترل می شود
. ردتمیز است و می توان آن را با رادار کنترل کننده از راه دور ردیاب حلقه فلزی سوئیچ طناب را به عنوان گزینه استفاده ک

عملکرد دستی
.منزل می تواند به صورت دستی از چند طریق کار کنددرب در شرایط اضطراری 

(استاندارد.)میل لنگ دستی که به شافت خروجی موتور متصل می شود برای کار دستی در دسترس است

(اختیاری. )اتصال درب به یک ژنراتور برق در صورت قطع برق مشکل را برطرف می کند
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PVC FABRIC DOOR SYSTEM

WWW.SPM-CO.COM
INFO@spm-co.com

IRAN                                                               sanat Persian mabna
Speed flex high speed roll up doors
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