
 
 مشخصات و رزومه درب اتاق سرور ایمن درب

 

 0 صفحه   66606096-63006736696 – 66660666گروه ساختمانی ایمن درب تلفن :
 

 بسمه تعالي

 با سلام و احترام

و با  33ساختمان اقدام به فعالیت نمود. ازسال و ایمنی  در زمینه صنایع فلزی 0831ساختمانی ایمن درب از سال گروه 

 به نیاز بازار و با اتکا بر نیروی جوان و مبتکر خود اقدام به تولید انواع دربهای ایمنی و ضدسرقت ساختمانی نمودتوجه 

توسعه محصولات و خدمات تا کنون ادامه داشته به طوری که در حال حاظر در نتیجه حسن اعتماد شما مشتری روند 

 تمطرح دربهای ایمنی و طراحان امنیتی گشته اس دگانعزیز تبدیل به یکی از تولیدکنن

 در سیستم های زیست محیطی ISO14001. فیت در مدیریت کی ISO9001گواهی های بیمن المللی  کسب 

OHSAS18001 للی در سیستم مدیریت ایمنی و گواهی بین المIMS  

 باز مشتری موفق به کسرضایت آموزشی در خصوص مدیریت این دوره با سپری نمودن دوره های بین المللی همچنین 

 HARWARD CERT & QAL UK  & A1 CERT ACADEMYاز جمله  اییدیه های مربوطه ت

 گردیدهاست.

تجاری، بهداشتی،صنهتی و نظامی و  وسیع مشتریان ما در سراسر کشور و همچنین در فضاهای گوناگون اداری،دامنه 

 رب درزمینه تخصصی خود و شناخت دقیق از درخواست مشتری داردامنیتی نشان دهنده عمق نفوذ ایمن د

ستیم . نه در نوع محصول درخواستی ، نه در ابعاد و رنگ و نه در نوع یراق آلات و برای مشتری محدودیتی قائل نیما 

و همه با نظر مستقیم مشتری و البته با مشاوره کارشناسان فنی ما در کمترین زمان ممکن مه دستگاه های ایمنی مرتبط. ه

 انجام خواهند شد

 ایمن درب به حضورتان ایفاد میگردد. و اتاق سرور دربهای ضد حریقبه پیوست مشخصات    
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 ي مدل ها(مشترک در تمام):و اتاق سرور ضدحريق مشخصات درب

  میلیمتر  0.1دارای چهار چوب به ضخامت  مشتری درخواستیابعاد 

 مطابق استاندارد  استیل کربنه ورق فولادی یدارای دو لاST 37  عدد 1با  0.1ضخامت U  ت یو تقو افقیفولادی

 گذاری و ورق کشی در قسمت لولاها 

  فولادی عدد لولای 8دارای  ck45  ضدسایش 

 سنگ مخصوص ن دو جداره با پشمیژه بیعایق بندی و ROCK WOOL متریلیم 11با ضخامت  (011)دانسیته 

 عوامل رطوبت، برابر در مقاوم اتحادیه اروپا .  CEو استاندارد   OHSAS 18001مطابق استاندارد جهانی 

 ها نمک و بازها اسیدها، برابر در مقاوم بنفش ماوراء اشعه و جوی

 ر گینفوذ آتش و دود به طبقات د عدم  تا دور لبه در جهت دورعایق از جنس سیلیکون آلمانی  استفاده از نوار 

 که با توجه به ماهیت دربها جکهای آرام بند با استاندارد  امکان نصب آرام بند روی درب به سفارش مشتریUL 

 توصیه میگردد

 قابلیت نصب شیشه به  ابعاد دلخواه مشتری 

 ر رنگ ها نیز به سفارش مشتری قابل اجرا می باشد(کرم یا سفید )سای کوره ای رنگ کوره ای الکترو استاتیک 

  اردوجود دنیز دیگر برندها  به درخواست مشتری امکان نصب یراق آلات. استاندارد دارای یراق آنتی پنیک 

  سال خدمات پس از فروش 01دارای   

 اختصاصی ایمن درب(امکان نصب بر روی چهارچوب قدیمی بدون بنایی با چهارچوب کشویی( 
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 مشخصات اختصاصي دربهای اتاق سرور

 :سرور اتاق درب روی نصب قابل اختصاصی تجهیزات

 است هشد استفاده( اوریجینال)  ایتالیا سیزا توکار قفل میکنید مشاهده که مدلی در. برقی های قفل انواع
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  باشد می دارا را( control access) کنترل اکسس انواع به  اتصال قابلیت قفل این

 ( مختلف های استاندارد در هیدرولیکی جک)  بند آرام انواع نصب قابلیت

 انعم که کابل نگهدارنده)  کاور لید از استفاده امکان

 (.شود می درب بین در کابل قطع

. هشبک کابل عبور برای درب داخل محل تعبیه امکان

 به سوی از و شده درب امنیت افزایش باعث امر این

 اقتا در به زیبایی نمای درب داخل از کابل عبور دلیل

)در صورت نصب دستگیره دیجیتال نیازی به میدهد دیتا

 استاده از لیدکاور نیست(

 تریمش که هایی مدل در. مشتری درخواست طبق ثابت دستگیره نصب

 رایب باشد می درب فضای خارج در تردد کنترل سیستم نصب خواهان

 ایه طرح در طرفه دو دستگیره نصب امکان نشد بسته و باز  سهولت

 دارد وجود سرور اتاق در ویبر ر مختلف
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 درون گرا يا دستگاه های تحت شبکه کسس کنترل به صورت ايمنانصب انواع 

ست نمودن آنها با درب و قفل و امکان نصب انواع اکسس کنترل و  ی مختل حسب نیاز مشتریپروژه هادر 

 شدبراق آن میبا

 تقسیم میشوند: های اکسس کنترل مجموعا به دو گروهدستگاه 

 اکسس کنترل های خارج از بدنه درب و تحت شبکه -0

  ن درون گرا(مستقل روی درب )ایماکسس کنترل های -2

 اکسس کنترل های خارج از بدنه درب و تحت شبکه

نوع دستگاه کنترل تردد امکان گزارش گیری این 

مفصل،زمانبندی دقیق و کنترل و مدیریت ورود وخروج 

 میکند.افراد تحت شبکه را فراهم 

ورود افراد به دوره ای برخی سازمان ها ارایه لیست ر د

از امری ضروری است .  فضای محافظت شده توسط درب

سوی دیگر ایجاد محدودیت ورود افراد امکان دیگر این 

عنوتن مثال شما میتوانید بر فردی خاص دستگاه می باشد. به 

تنها اجازه ورود در ساعات اداری و روزهای غیر تعطیل را 

 ساعته در تمام ایام هفته را بدهید 22به مدیر شبکه امکان ورود  بدهید . اما

 دیگر از امکانات این نوع دستگاه کنترل تردد استفاده از برق مستقیم یا برق اظطراری مباشدیکی 
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 دستگاه نیازی به باطری و به تبع آن تعویض دوره ای باطری را ندارد شکلی کهبه 

هماهنگ  و ل تحت شبکه کنتر دستگاه هایبهتری برند های درب مفنخر است با ارائه مجموعه متنوعی از ایمن  

 سازی آن با درب های تولیدی خود نیاز مختلف مشتریان در این زمینه را برطرف سازد

 باکس ايمني کنترل ثانويه

نترل ه های اکسس کیر مجاز توسط افراد سودجو برخی دستگارای ایمنی بیشتر و جلوگیری از هرنوع ورود غ.ب

پس از ثبت رمز  هاین طریق ک. به می باشد باکس ايمني کنترل ثانويهما مجهز به قطعه نظارتی مجزایی به نام 

، کارت یا ثر انگشت بر روی پنل خارج اتاق سیگنال به باکس 

ایمنی داخل اتاق ارسال میگردد . تا زمانی که یک بار فردی 

درخواست ورود دارد توسط نرم افزار ارتباطی تایید نشود  که

حتی با اینکه اثر انگشت یا کارت زوی گنل تعریف شده است 

 روش ایمنی فضای مورد نظر را به دفعات بالا میبرد. این درب باز نمیشود

گاه در صورت آشنايي فرد به سیم کشي دست اکسس کنترل از برندهای مطرح! بسیاری هشدار!

درب به تاق اپنل خارج و اتصال دو کابل  و اثر انگشت و تنها با برش تکار بدون نیاز به ثبت

 و در کمترين زمان توسط افراد غیر مجاز باز میشود راحتي
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  ن درون گرا(مستقل روی درب )ايماکسس کنترل های 

ه ؛ نترل های تحت شبکبا وجود امکانات زیاد اکسسکحتی 

یار بسدرب هنوز هم دستگاه های اکسس کنترل مستقل رو 

پرطرفدارند.میپرسید چرا؟ دلایل مختلفی دارد. به محبوب و 

و ظاهر این دستگاه های از اکسس  نوان مثال زیباییع

ن طرف دیگر ایبیشتر است. از  کنترل های تحت شبکه

دستگاه ها الکترومکانیکی هستند یعنی در عین حال که 

برای ورود باید از کارت یا اثر انگشت استفاده کرد ، در 

 .د با کلید مکانیکی همچنان ممکن استم وروصورت لزو

این مجموعه امکان مشاهده  برندهای بر آن برخیاضافه 

لیست ورود افراد مختلف بر اساس ساعت و تاریخ را به 

 مشتربی میدهند

 در خصوص مشخصات قفل های ديجیتال کاتالوگ مجزا ارسال میگردد
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 هايي ديگر از اکسس کنترل های يکپارچه با قفلمونه ن
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 mdfدرب ضدحريق و ضدسرقت اتاق سرور با روکش 

در برخی اماکن علاوه ب ایمنی، زیبایی ظاهری درب نیز مورد درخواست مشتری است. به این منظور ایمن 

 رنگبندی مختلف را دارا است  MDFدرب آمادگی تولید دربهای اتاق سرور با روکش 

رور سضمنا مشتری میتواند طرح دلخواه خود را برای حکاکی روی درب سفارش دهد. نمونه زیر مربوط به اتاق 

 ستاد مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی است:

                    

 لوالی فوالدی قابل ریگالژ

حکاکی طرح یا آرم دلخواه

 مشتری 

 دارای کالف زیبای آلمنیومی

 دورتا دور لنگه درب 
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شی الکترونیکی سامسونگ استفاده شده که نیاز به کابل کدر مدل زیر به جای استفاده از قفل مکانیکی از قفل 

 ندارد و مستقیما روی درب نصب میگردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 دربهای ضد حریق اتاق سرور با روکش ام دی اف
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 لنگه درب استیل کربن ردرب ضدسرقت و ضد حريق ديتا سنتر با روکش ام دی اف دو

های اتاق سرور با رویه ام دی اف  علاقمند هستند تا هزینه محصول نیز برخی مشتریان در کنار ظاهر زیبای درب 

 مقرون به صرفه و اقتصادی باشد

شنهاد پیرا  ST 37با استاندارد  به گروه از عزیزان درب اتاق سرور با رویه ام دی اف و دور لنگه استیل کربن

 میدهیم

 می باشد CK45 در این روش طریق اتصال درب و چهارچوب توسط لولای فولادی 

      

 .در این گروه محصولات نیز طرح ، ابعاد  و نوع یراق آلات تماما به انتخاب مشتری است

WWW.IMENDARB.COM 
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 استیل ا روکش استینلسبدرب ضد سرقت و ضد حريق اتاق سرور 

 کلی این محصول مشابه سایر دربهای ضدحریق و ضد سرقت اتاق سرور ایمن درب می باشدمشخصات 

 این تفاوت که به رویه این درب ها از ورق استینلس استیل ضد آب و ضد زنگ خشدار استفاده میشودبا 

 

 

به ذکر است انواع قفلهای الکترو مکانیکي و لازم 

انواع اکسس کنترل های تحت شبکه و ستقل بر 

  روی اين دربها نیز قابل نصب مي باشد
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 درب ضد سرقت و ضد حريق اتاق سرور يک رو ام دی اف و يک رو استیل کربن

 درب ضد سرقت و ضد حريق اتاق سرور يک رو ام دی اف و يک رو استیل کربن

ام دی اف تمایل دارند درب ازسمت داخل اتاق دارای برخی مشتریان در کنار ظاهر زیبای دربهای با روکش 

همان ظاهر فلزی و بدون رویه ام دی اف باشد. ایمن 

 درب با افتخار این درخواست را انجام می دهد

 

 

 

 

 

 

نمای فلزی سمت داخل اتاق 

 سرور

 سمت نمای خارجی اتاق MDFرویه 
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 با  دستگیره ضد حريق پانیک بار سرور درب ضد سرقت و ضد حريق اتاق

ستگیره پانیک بار ) خروج اظطراری( از سمت خواست مشتری امکان استفاده از درهمچنین این مجموعه به د

 . به نوع یراق آلات مورد سفارش مشتری است داخل  بر روی درب را داراست. البته این موضوع منوط

 

 

 دستگیره پانیک بار ضد حریق

 WWW.IMENDARB.COM ترلکنقفل مکانیکی با امکان اتصال به اکسس 
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 درب ضد حريق و ضد سرقت اتاق سرور با چهارچوب کشويي

ا ابعاد بدر برخي پروژه ها امکان تخريب محل درب و بنايي و زيرسازی به منظور نصب درب 

 معمولي امکان پذير نیست

 ما برای اين مشکل راه حل مناسبي داريم

گروه ساختمانی ایمن درب با طراحی نوعی چهارچوب خاص که به صورت کشویی طراحی گردیده است این 

امکان را به کاربران میدهد تا بدون خریب و بروز گرد و غبار ناشی از آن که میتواند به تجهیزات در حین کار 

 ، دربی ایمن و استاندارد ساخته ونصب نمایید آسیب بزند

    

  لازم به اشاره است که هیچ گونه محدوديتي در ابعاد نوع درب و يراق برای ما وجود ندارد

 ضدسرقت وضدحریقرب د –از نصب  بعد ددرب قدیمی –قبل از نصب 
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 نامه ها ی بین المللي گروه ساختماني ايمن دربگواهي   
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 نامه ها ی بین المللي گروه ساختماني ايمن دربگواهي 
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 نامه ها ی بین المللي گروه ساختماني ايمن دربگواهي 
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 نامه ها ی بین المللي گروه ساختماني ايمن دربگواهي 

 

 

 برخي از مشتريان ما:

در طول مدت فعالیت افتخار همکاری با بسیاری از سازمنها ارگان ها و افراد صاحب نام در حوزه ساختمان و 

IT :را داشته ایم که در ذیل به ذکر نام تعدادی از آنها اشاره میشود 

 )شرکت فروشگاه های زنجیره ای سپه)هایپر مارکت عظیمیه کرج 

  اشرفی اصفهانی(-صدا و سیما)مجتمع تجاری جمشرکت عمرانی پارس جم  وابسته به سازمان 

  ساختمان اداری و برج مراقبت–فرودگاه بین المللی لارستان 

  پارکینگ های طبقاطی –فرودگاه بین المللی مهرآباد 
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  مرکزیساختمان  –سرمایه بانک 

 نیروهای  سازمان مجری طرح های عمرانی

               مسلح

  شرکت  پالایش و پخش فرآورده های نفتی

 )ماهشهر(

 )شرکت پایانه های نفتی ایران )خارک 

 سلیمان( شرکت ملی نفت ) ساختمان اداری مسجد 

 )ایستگاه راه آهن تهران ) ساختمان اداری قطار فدک 

 ان خیاب-شرکت آبفای تهران) مرکز مدیریت بحران

 فاطمی(

 )بانک شهر ) برج میدان فردوسی  

 )دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی) پونک 

 شعب سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان 

 ان قم)اداره درمان(شعب تامین اجتماعی است 

 شعب تامین اجتماعی استان اصفهان 

 )قطار شهری )مترو( مشهد ) تامین تجهیزات دربهای پله فرار ضد حریق 

  شهر زیبا( -واحدی 021بنیاد تعاون وزارت دفاع ) مجتمع 

 )شرکت نفتکش ایران ) خیابان وزرا 

  قزوین() خیابان .پروژه نوسازیبیمارستان لقمان 

www.imendarb.com 

www.imendarb.com 

WWW.IMENDARB.COM 



 
 مشخصات و رزومه درب اتاق سرور ایمن درب

 

 00 صفحه   66606096-63006736696 – 66660666گروه ساختمانی ایمن درب تلفن :
 

 خیابان -انبوه سازی مهندس نوروزی ) تجریش

 دربندی(

 )انبوه سازی مهندس تاجیل رو ) سعادت آباد 

  (امیرآباددانشکده مکانیک دانشگاه تهران) 

 )شرکت ماموت ساختمان )هشتگرد 

 )بانک تجارت )شعبه رشت 

 )کارگزاری مفید)گاندی 

 )بیماستان بقیه الله ) مجموعه کترینگ 

  اسلامی ) واحد قوچان(دانشگاه آزاد 

 )دارالحدیث قم )جاده جمکران 

 میدان  -رن )مجتمع تجاری وطنشرکت آتیه سپهر ق

 گمرک

 )شرکت کارگزاری مفید )جردن 

  واحد مدیریت بحران و  -شرکت آب و فاضلاب شهر ری

 واحد انفورماتیک

 برج اداری الهیه 

 )شرکت داده پردازان وندا)خیابان جلال آل احمد 

  اتاق سرور -تجارت ) میرداماد(شرکت بیمه 

 )دانشگاه آزاد اسلامی سازمان مرکزی) پونک  
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 شعب سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان 

 اداره درمان(شعب تامین اجتماعی استان قم( 

 شعب تامین اجتماعی استان اصفهان 

 شعب تامین اجتماعی کهکلیویه و بویراحمد 

  جنوب استان تهران)اداره درمان(شعب تامین اجتماعی 

 شعب تامین اجتماعی شهرستان ورامین و حومه 

 شعبه تامین اجتماعی فریمان 

 صنایع دفاع اصفهان-  

  نوبنیاد -تهران  –ستاد مرکزی وزارت دفاع 

  پرند(–شرکت ایلیا استیل) محل کارخانه 

 شعب تامین اجتماعی استان گلستان 

  تی دانشگاه شهید بهشتینطب سدانشکده 

 ستاد مرکزی - دانشگاه فرهنگیان 

 بندر چابهار -سازمان بنادر و کشتیرانی 

 سازمان ثبت اسناد و احوال هرمزگان 

  رهماهشبوعلی  پتروشیمی شرکت 

  برق بوشهرشرکت 

  تامین اجتماعی بوشهربیمارستان 

  بندرعباس –مدیریت شعب استان  –بانک مسکن 
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 خاوران -پردیس تئاتر تهران 

  ساختمان سنادی چالوس(ی نفت توزیع فرآورده های  ملیشرکت( 

  چهارراه لشکر -مجتمع صبا –هایپر استار 

 و بسیاری دیگر از مشتریان محترم که طی سالهای گذشته توفیق خدمت به ایشان را داشتیم                             

 

 

 

 

 

 

 بدون شک سواالتی در این زمینه برای شما باقی مانده .برای راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید. 

 9هویزه.پالک مهرآباد جنوبی .خیابان شهیدان اسماعیلی.کوچه آدرس: 

 63006736696-   66606096-   66660666تلفن: 

WWW.IMENDARB.COM 

 ! توجه

 حریقی ضد درب هر ولی است حریق ضد سروری اتاق درب هر

 !نیست سرور اتاق درب

 هیچ بدون حریق ضد درب از ما همکاران میشود مشاهده گاها متاسفانه

 صورت به که مفتخریم ما. میکنند استفاده سرور اتاق درب برای تغییری

 کاالی تولید به اقدام پروژه نیاز مورد مشخصات به توجه با و تخصصی

 .در هر ابعاد و هر رنگینماییم می درخواستی


