
Smartork دليل جهاز 

يس�������اعد عل�������ى  Smartorkوتوم�������اتيكي ف�������ي نف�������ق المص�������عد المص�������عد االجه�������از اغ�������الق اب�������واب 
ت�������وفير النق�������ود والطاق�������ة الكهربائية،وك�������ذلك يرف�������ع رب�������ح  اص�������حاب العم�������ارات والش�������ركات ال�������ذين 

 يمارسون توريد المصاعد.

له������ا ش������كل هرم������ي ل������ولبي يس������اعد عل������ى رص االس������الك ال������ى وس������ط  Smartorkغالق������ات االب������واب 
 ،بهذا يخلق شد اكثر في وقت محدد.الصرة في الوضع الحرج لفترة التشغيل 

 وصف الجهاز

ت�������أتي ب�������دال ع�������ن االالت االس�������طوانية الغ�������الق االب�������واب ف�������ي نف�������ق  Smartorkغالق�������ات االب�������واب 
 Smartorkالمص�������عد،خالقة س�������وقا جدي�������دا ف�������ي دائ�������رة اب�������واب المص�������اعد. ثم�������ن تركي�������ب و خدم�������ة 

،الموافق مقب������ول ج������دا. الجه������از يص������مم ويص������نع م������ن البالس������تيك المس������تخدم ف������ي ص������ناعة الص������واريخ
تخل�������ص م�������ن  Smartorkب�������واب غالق�������ات اال لق�������انون المص�������اعد االمريك�������ي والحتياج�������ات الس�������وق.

 ضرورة االتصال الدائم بالخدمة ودفع اتعابها.

  مبدأ عمل الجهاز

المخترع��������ة من��������ذ وق��������ت قري��������ب ،مص��������ممة بش��������كل يس��������مح له��������ا   Smartorkغالق��������ات االب��������واب  
  Smartorkغالق�������ات االب�������واب  عل�������ى س�������رعة اله�������واء عن�������د اغ�������الق االبواب.بفض�������ل ه�������ذا بالتغل�������ب

 Smartorkم�����ن م�����ا ه�����و علي�����ه ف�����ي وض�����ع الف�����تح. جه�����از ف�����ي وض�����ع االغ�����الق ت�����وفر ش�����د اكث�����ر 
 بالواقع يعيد توازن الشد في وضع اغالق االبواب بفضل  براءة تصميمه المبدئي الجديد .

  فاعلية الطاقة

امبيرف�������ي ك�������ل عملي�������ة  0.33للمض�������خم ت�������نخفض ال�������ى  اعرب�������ت التج�������ارب ع�������ن ان الق�������درة العلي�������ا
ال�����دورة الواح�����دة لعم�����ل اب�����واب المص�����عد. % ف�����ي 9.2،مم�����ا يقل�����ل م�����ن اس�����تهالك الكهرب�����اء  بنس�����بة 
تس��������تطيع ان تواف��������ق متطلب��������ات المق��������اييس   Smartorkبه��������ذا فاعلي��������ة الطاق��������ة لغالق��������ات االب��������واب 

،الت�������ي تخل�������ق جه�������ديا تس�������هيالت ض�������رائبية اض�������افية،يقلل تعريف�������ات  ASHRAE 90.1االمريكي�������ة
 اسهالك الطاقة الكهربائية واسعار التامين الصحاب العمارات.

 البيع

عل��������ى دخ��������ل وتوفرس��������يولة تخل��������ق امكان��������ات جدي��������دة للحص��������ول   Smartorkاالب��������واب غالق��������ات 
الش������ركات ،المض������طرة النف������اق وق������ت كثي������ر غي������ر م������دفوع ف������ي ح������ل المش������اكل المتعلق������ة بس������رعة 

 الهواء في نفق المصعد.

مقبول������ة جدا.الي������ة الجه������از ك������امال تس������مح بقي������ام تركي������ب وتغيي������ر  Smartorkثم������ن تركي������ب وخدم������ة 
 سريع في المحاور المربعة وفي حامل التركيب الثنائي.

 

 



 

 كيفية الحجز

او بالبري���������د  4962355(866)1+اتص���������لوا بن���������ا به���������اتف   Smartorkغالق���������ات االب���������واب  لحج���������ز
 :أاللي 

CONTACT@smartorkinc.com 

لن��������ا استفس��������ار عل��������ى ة التن��������زيالت الجارية،ارس��������لوا للحص��������ول عل��������ى قائم��������ة االس��������عار او معرف��������
 صفحة خدمة التاجر(العمالء).

 تبدأ فاعلية الحسومات بعد اجراء كمية الحجوزات المطلوبة. 

 خدمة العمالء

ام�����أل النم�����وذج الملح�����ق باالس�����فل للحص�����ول عل�����ى معلوم�����ات ع�����ن تص�����ميم وثم�����ن غالق�����ات االب�����واب 
Smartork  . 

   Smartorkدليل تركيب غالقات االبواب 

اتص�����������لوا بن�����������ا به�����������اتف   Smartorkللحص����������ول عل�����������ى دلي�����������ل تركي�����������ب غالق����������ات االب�����������واب 
 او بالبريد أاللي 4962355(866)1+

 

 لالتصال 

 اتصلوا بنا على العنوان التالي:  Smartorkلحجز غالقات االبواب 

 1393الرمز البريدي 

 78006بيرني ،والية تكساس

 5375247(830)1+، 4962355(866)1+االتصال مجاني داخل الواليات المتحدة بهاتف 

 5375242(830)1+فاكس 

  0TUCONTACT@smartorkinc.comU0T بريد الكتروني

  0TUinc.comCONTACT@smartorkU0Tموقع الكتروني 
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