
ارتباط با کارشناسان:

 

 تهران ،  جاده ساوه ،  شهرک صنعتی پرند  
 

میدان صنعتگران ،  بلوار فن آوری جنوبی 
 
 

میدان فن آوری ، میدان توسعه ، بلوار 
 

گلستان شرقی ،خیابان فروزان ، خیابان 
 

گلبهار ، پالک 15

02156419031-39



مکانیزم: مدیوم
 

ایمنی باال
 

حرکت بسیار نرم
 

طراحی عالی و مستحکم
 

دارای استاندارد اروپا
 

دارای چهار مدل: رنگی، روکش استیل، تمام استیل و استیل و شیشه
 

SERIE Q TYPE: MEDIUM



ساخته شده از ورق فوالدی

 
رنگ: الکترواستاتیک با کد 

 
7032 می باشد

Prisma landing door
painted coating



درب هایی با روکش 

 
استیل خش دار و طرح دار

 
قابل سفارش در رنگ ها 

 
و طرح های مختلف

Prisma landing door
stainless steel coating



 All steel 
Prisma door

تمام قسمت های فریم ولته ها

ساخته  شده از ورق استیل

مناسب  مناطق شرجی و مرطوب است

 کاربرد ان در آسانسور های صنعتی مثل

کارخانه های پتروشیمی و سدها است



Prisma door
Steel and glass

چهارچوب روکش استیل و لته ها  یک 

قاب روکش استیل که لته شیشه ای

را احاطه کرده است. کاربرد آن در 

آسانسورای لوکس هیدرولیک و کششی 

و پانوراما است



Full glass 
Prisma door

 
شیشه با ضخامت 17 میلیمتر 

شیشه با لمینت و سکوریت شده  

لته بدون فریم  

یراق آالت از جنس استیل 304  

قطر یراق آالت 50 میلیمتر و کامًال هم سطح شیشه  

امکان سفارش در انواع شیشه های رنگی  

(امکان سفارش یا سند بالست (طرح و آرم روی لته ها  



MICRO

DC :موتور

(EN) مجهز به انکودر

تسریع فرایند  حرکت درب آسانسور



Telescopic cabin door



Central cabin door



دارای قفل ایمنی

مجهز به ترمز ایمنی

فتوسل نقطه ای

سیستم کالچ اتوماتیک

تایمر close بدون نیاز بدون نیاز به ارسال فرمان

 

درب خودوبر تلسکوپی باال جمع شو

موتور گیربکس5.5 با RPM920 و ترمز
 

ویژه  آسانسور های باربری و خودروبر 

کالچ مکانیکی

قفل ایمنی ساخت ایتالیا

باکس فرمان شامل قطعات:

ترانس

کنتاکتور12 آمپر

تایمر

رله220 ولت

ریموت کنترلر

اینورتر تک فاز به 3 فاز



درب گیوتینی، تلسکوپی باال جمع شو

مخصوص آسانسور های

باربر و خودروبر

قابل سفارش در 

 
ابعاد مختلف

مطابق با قوانین جدید استاندارد

قابلیت استارت باال

عدم خروج لته ها از ریل
ارائه به صورت رنگ استاتیک یا استیل

سرعت باز و بسته شدن باال نسبت به درب های مشابه

نگهداری آسان

عملکرد سیستم با کمترین صدا نسبت به درب های مشابه

فاقد لرزش
عدم نیاز به سرویس

 


