
 مشخصات و رزومه درب اتاق سرور ايمن درب
 

 ١ صفحه   ۶۶۶٢٣٢٨۴-٠٩١٢٣٧٩٣٠٨۶ – ۶۶۶٠٢۶٣٠:گروه ساختمانی ايمن درب تلفن 
 

 بسمه تعالي

 ......................... مديريت محترم 

 با سالم و احترام

 .ايمن درب به حضورتان ايفاد ميگردد و اتاق سرور دربهاي ضد حريقبه پيوست مشخصات    

 :و اتاق سرور ضدحريق مشخصات درب

 ميليمتر  1,5داراي چهار چوب به ضخامت  مشتري ابعاد درخواستي •

 ت گذاري و ورق كشي در قسمت لوالها يو تقو افقيفوالدي  U عدد 5با  1,5ورق ه ورق فوالدي يداراي دو ال •

 ضدسايش  ck45  فوالدي عدد لوالي 3داراي  •

متر مقاوم در برابر صدا و يليم 50با ضخامت  )100دانسيته(ن دو جداره با پشم سنگ مخصوصيژه بيعايق بندي و •

 گرما 

 گر ينفوذ آتش و دود به طبقات د عدم  دور لبه در جهتدور تا عايق استفاده از نوار  •

 امكان نصب آرام بند روي درب به سفارش مشتري •

 قابليت نصب شيشه به  ابعاد دلخواه مشتري •

 )ساير رنگ ها نيز به سفارش مشتري قابل اجرا مي باشد(كرم يا سفيد  كوره اي رنگ كوره اي الكترو استاتيك •

 وجود داردنيز ديگر برندها  به درخواست مشتري امكان نصب يراق آالت. استاندارد داراي يراق آنتي پنيك  •

   سال خدمات پس از فروش 10داراي  •
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 مشخصات اختصاصي دربهاي اتاق سرور

 :سرور اتاق درب روي نصب قابل اختصاصي تجهيزات

 است شده استفاده) اوريجينال(  ايتاليا سيزا توكار قفل ميكنيد مشاهده كه مدلي در. برقي هاي قفل انواع

 

  باشد مي دارا را) control access( كنترل اكسس انواع به  اتصال قابليت قفل اين

 ) مختلف هاي استاندارد در هيدروليكي جك(  بند آرام انواع نصب قابليت

 مانع كه كابل نگهدارنده(  كاور ليد از استفاده امكان

 ).شود مي درب بين در كابل قطع

. شبكه كابل عبور براي درب داخل محل تعبيه امكان

 به سوي از و شده درب امنيت افزايش باعث امر اين

 اطاق در به زيبايي نماي درب داخل از كابل عبور دليل
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 )در صورت نصب دستگيره ديجيتال نيازي به استاده از ليدكاور نيست(ميدهد ديتا

 در تردد كنترل سيستم نصب خواهان مشتري كه هايي مدل در. مشتري درخواست طبق ثابت دستگيره نصب

 مختلف هاي طرح در طرفه دو دستگيره نصب امكان نشد بسته و باز  سهولت براي باشد مي درب فضاي خارج

 دارد وجود سرور اتاق در روي بر

 نصب انواع دستگيره هاي الكترونيكي با قابليت دريافت گزارش تردد*

 ديجيتال كاتالوگ مجزا ارسال ميگردددر خصوص مشخصات قفل هاي 
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 mdfدرب ضدحريق و ضدسرقت اتاق سرور با روكش 

به اين منظور ايمن . در برخي اماكن عالوه ب ايمني، زيبايي ظاهري درب نيز مورد درخواست مشتري است

 رنگبندي مختلف را دارا است  MDFدرب آمادگي توليد دربهاي اتاق سرور با روكش 

نمونه زير مربوط به اتاق سرور . ميتواند طرح دلخواه خود را براي حكاكي روي درب سفارش دهد ضمنا مشتري

 :ستاد مركزي دانشگاه آزاد اسالمي است

                    

 لوالی فوالدی قابل ريگالژ

حکاکی طرح يا آرم دلخواه

  

 دارای کالف زيبای آلمنيومی

 دورتا دور لنگه درب 
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 :برخي از مشتريان ما

 ITدر طول مدت فعاليت افتخار همكاري با بسياري از سازمنها ارگان ها و افراد صاحب نام در حوزه ساختمان و 

 :را داشته ايم كه در ذيل به ذكر نام تعدادي از آنها اشاره ميشود

 هايپر ماركت عظيميه كرج(شركت فروشگاه هاي زنجيره اي سپه( 

  اشرفي اصفهاني-مجتمع تجاري جم(پارس جم  وابسته به سازمان صدا و سيماشركت عمراني( 

 خيابان جالل آل احمد(شركت داده پردازان وندا( 

 خيابان فاطمي-مركز مديريت بحران( شركت آبفاي تهران( 

  برج ميدان فردوسي( بانك شهر( 

  ميدان گمرك -مجتمع تجاري وطن(شركت آتيه سپهر قرن( 

 شهر زيبا -واحدي 120مجتمع ( دفاع  بنياد تعاون وزارت( 

  خيابان وزرا( شركت نفتكش ايران( 

  خيابان قزوين( پروژه نوسازي.بيمارستان لقمان( 

  خيابان دربندي-تجريش( انبوه سازي مهندس نوروزي( 

  سعادت آباد( انبوه سازي مهندس تاجيل رو( 

 اميرآباد( دانشكده مكانيك دانشگاه تهران( 

  هشتگرد(ساختمان شركت ماموت( 

  شعبه رشت(بانك تجارت( 

 گاندي(كارگزاري مفيد( 

  مجموعه كترينگ( بيماستان بقيه اهللا( 

  واحد قوچان( دانشگاه آزاد اسالمي( 
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  جاده جمكران(دارالحديث قم( 

  جردن(شركت كارگزاري مفيد( 

  واحد مديريت بحران و واحد انفورماتيك -شركت آب و فاضالب شهر ري 

 لهيهبرج اداري ا 

  اتاق سرور -)ميرداماد( شركت بيمه تجارت 

 پونك( دانشگاه آزاد اسالمي سازمان مركزي( 

  سازمان تامين اجتماعي استان خوزستانشعب 

 و بسياري ديگر از مشتريان محترم كه طي سالهاي گذشته توفيق خدمت به ايشان را داشتيم                             
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 ! توجه

 حريقی ضد درب هر ولی است حريق ضد سروری اتاق درب هر
 !نيست سرور اتاق درب

 هيچ بدون حريق ضد درب از ما همکاران ميشود مشاهده گاها متاسفانه
 صورت به که مفتخريم ما. ميکنند استفاده سرور اتاق درب برای تغييری

 کاالی توليد به اقدام پروژه نياز مورد مشخصات به توجه با و تخصصی
 ابعاد و هر رنگیدر هر .نماييم می درخواستی


