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سقف متحرک شیشه ای



سقف های متحرک اتوماتیک شیشه ای محصوالتی هستند که در معماری 
این  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  تجاری  مجتمع های  و  ساختمان ها  نوین 
سیستم از سقف ها برای سرپوشیده کردن پاسیو، بالکن، بازشوها، استخر 
گزینه  بهترین  متحرک  می باشند. سقف های  مناسب  بسیار  رستوران ها  و 
برای دسترسی به هوای تازه، نور خورشید و آسمان پرستاره هستند. شما با 
سرپوشیده کردن مکان موردنظر خود به وسیله سقف متحرک، می توانید در 
مواقع نیاز و تنها با استفاده از ریموت کنترلرهای هوشمند سقف را باز نموده 
تا دوباره به فضای آزاد دسترسی داشته باشید. در هنگام شرایط نامساعد آب 
و هوایی، بارش باران یا برف و یا برای جلوگیری از اتالف انرژی و تغییر دمای 
محیط نیز می توانید با بستن سقف، یک محیط بسته و ایزوله ایجاد نمایید. 

مشخصات فنی سقف متحرک شیشه ای



شیشه سکوریت لمینت با مقاومت باال 1

مشخصات فنی سقف متحرک شیشه ای

الیه  یک  و  میلی متر،   6 ضخامت  به  سکوریت  شیشه  الیه  یک  از  شیشه ها  این 
به  که  تشکیل شده اند  )ساتینا(  مات  یا  )سوپرکلیر(  نیمه سکوریت شفاف  شیشه 

وسیله یک الیه طلق PVB به ضخامن 1.52 میلی متر به یکدیگر متصل می شوند.
شیشه های سکوریت لمینت نشکن بوده و مقاومت بسیار باالیی دارند و حتی در 
صورت شکسته شدن فرو نمی ریزند. همچنین با توجه به دوالیه آن ها بودن عایق 

صوت و حرارت بهتری نسبت به شیشه های تک الیه هستند.
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ریل و فریم های استاندارد آلومینیومی 2
روش  به  که  بوده  آلومینیومی  پروفیل های  همگی  شده  استفاده  فریم های  و  ریل 
اکستروژن مستقیم و از آلیاژ 6063 ساخته شده اند. این آلیاژ یکی از مستحکم ترین 
باالیی  بسیار  استحکام  پیچش  و  مقابل خمش  در  که  است  آلومینیومی  آلیاژهای 

دارد.
های  بیلت  و  است  تولید شده  و  طراحی  جهانی  استانداردهای  با  قالب ها  تمامی 
آلومینیوم استفاده شده همگی از بیلت های فابریک ایرالکو اراک، با بهترین کیفیت 

موجود در کشور، هستند.

سازه و شاسی آهنی مقاوم 3
به  که  ST37 ساخته می شود  فوالدی  پروفیل های  از  استفاده  با  این سازه  شاسی 
دلیل رنگ شدن، در برابر خوردگی مقاوم بوده و عمر باالیی دارد. باتوجه به استحکام 
ریل ها، فریم ها، شیشه ها و پروفیل های فوالدی استفاده شده در این سازه، قابلیت 
تردد بر روی آن برای نظارت نیز وجود دارد. با باز شدن سقف شخص می تواند برای 

بازرسی یا نظافت بر روی سازه تردد داشته و به باالی آن دسترسی پیدا کند.
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مکانیزم و سیستم محرک 4
نیروی محرک این سیستم ها به وسیله موتورهای تیوبالر گیربکس دار با توان 100 یا 
150 نیوتن تامین می شود که یکی از بی صدا ترین و روان ترین سیستم های محرک 

برای این نوع سقف ها می باشد.

سیستم محرک این سقف متشکل از تسمه و چرخ می باشد.
تسمه ها از نوع تسمه تایمینگ پلیمری با مغزی ابریشم و با باالترین کیفیت  ممکن 

است که عمر بسیار طوالنی دارد.
برای سیستم انتقال قدرت نیز از پولی های فوالدی آبکاری شده استفاده می شود.

پلی آمید ساخته شده  از مرغوب ترین نوع  چرخ ها و درپوش های هدایتگر سیستم 
است تا عالوه بر عمر باال، پایداری در حرکت را نیز در سیستم ایجاد کند.

شفت های استفاده شده از جنس آلومینیوم می باشد که هم مقاومت کافی را دارا 
هستند و هم در مقابل خوردگی و زنگ زدگی بسیار مقاومند.

5



یراق آالت باکیفیت 5
تولید  و  طراحی  ژانوس  توسط شرکت  متحرک شیشه ای  آالت سقف  یراق  تمامی 
می شود. این قطعات با استفاده از فوالد ST37 و یا آلومینیوم تولید شده و جهت 

ماندگاری باال از یک الیه آبکاری یا رنگ بر روی آن ها استفاده می شود.
یا کامپوزیت استفاده  و  آلومینیوم  گالوانیزه،  از ورق های  نیز  کاور  و  برای ورق کاری 

شده تا عمر و دوام طوالنی را برای محصول به ارمغان بیاورد. 
 Lazzio 6202 برندzz6200 وzz بلبرینگ های مورد استفاده در این سیستم از سری

می باشند که باتوجه به سیکل کاری سیستم عمر آن ها تقریبا نامحدود است.
نوار  و  هوابند  الستیک های  بودن  دارا  و  پروفیل ها  استاندارد  طراحی  به  توجه  با 
مویی های استاندارد، این سقف ها در حد استاندارد سازه های متحرک آب بند و هوابند 

هستند و مشکلی از نظر نشتی رطوبت یا هدر رفت انرژی نخواهند داشت.

استفاده از رنگ های بادوام و دلخواه 6
سازه و پروفیل های سقف متحرک را می توان با رنگ دلخواه کارفرما و متناسب با 

دکوراسیون داخلی محیط رنگ آمیزی نمود.
برای پروفیل های آلومینیومی از رنگ الکترواستاتیک و برای پروفیل های فوالدی از 
رنگ پودری استفاده می شود که هر دو روش مقاومت باالیی در برابر خش پذیری و 

رطوبت دارند و از خوردگی و زنگ زدگی پروفیل جلوگیری می کنند.



خانه هوشمند با سقف هوشمند
سقف های متحرک شیشه ای ژانوس امکان اتصال به برد هوشمند را دارا هستند. 
این بردها با اتصال به سیستم هوشمند ساختمان و سنوسرها، توانایی باز و بسته 
کردن سقف در شرایط مختلف یا طبق برنامه زمانی مشخصی می باشند. همچنین 
شما می تواند به وسیله دستگاه های هوشمند خود و هنگامی که منزل نیستید نیز 

بر سقف متحرک خود کنترل داشته باشید.
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44069176-021شماره تماس:

 خالصه ای از فعالیت ها

شرکت سورن سازه متحرک، صاحب برند ژانوس سازه، با تکیه بر دانش فنی چند 
از سال 1393 آغاز  ساله در زمینه سازه های متحرک ساختمانی فعالیت خود را 
کرده و از سال 1396 به صورت رسمی ثبت گرداند و هم اینک با تیم متخصص 
و  زمینه طراحی  در  و معماری  الکترونیک، عمران  مکانیک،  مهندسین  از  متشکل 
تولید و اجرای سازه های متحرک ساختمانی همچون انواع سقف متحرک اتوماتیک، 
انواع سایه بان های متحرک اتوماتیک، پنجره های اتوماتیک، انواع درب اتوماتیک، 
باالبر، انواع پارتیشن های متحرک و … مشغول به کار می باشد. شرکت ژانوس 
سازه به عنوان شرکت دانش بنیان پیشرو در حوزه صنعت ساختمان، عضو پارک 
علم و فناوری دانشگاه سمنان و دارای نشان فناور می باشد. این گروه مفتخر است 
که محصوالت خود را به کمک دانش فنی متخصصان ایرانی و محصوالت ساخت 
ایران با کیفیت قابل رقابت با نمونه مشابه محصوالت خارجی به هم میهنان عزیز 

ارائه دهد.


