
 تولید کرکره اتوماتیک

شرکت ایران کرکره با گسترش فعالیت های خود در )Production of electric shutters( تولید کرکره برقی

صنعتی را نیز در استان تهران و حومه  کرکره اتوماتیک پنجرههم اکنون انواع  نصب انواع کرکره اتوماتیک زمینه

نصب و پشتیبانی می کند. نوع تیغه و قدرت موتورهای کرکره اتوماتیک صنعتی ایران کرکره در نوع خود بی نظیر 

 .ارائه می شود مناسب با هر نوع محل نصبی می باشداست و طرح هایی که در تیغه های کرکره 

ما دست مشتریان را در انتخاب نوع محصول باز گذاشته ایم تا مناسب با بودجه خود تعیین کنند و همچنین در هزینه 

کرکره اتوماتیک صنعتی می توان به  نصب و راه اندازی نیز تخفیفات ویژه ای را در نظر گرفته ایم. از ویژگی های

عت باز و بسته شدن این نوع کرکره ،عایق حرارتی و برودتی ،مقاوم در برابر وزش باد شدید ،استحکام و استهالک سر

 .کرکره اتوماتیک اشاره کرد بسیار پایین یراق آالت این نوع

 تولید کرکره برقی

و کاربرد زیادی ندارند. این امروزه دیگر استفاده از کرکره های سنتی برای مغازه ها و فروشگاه ها بسیار قدیمی شده 

کرکره ها عالوه بر صرف نیرو و انرژی زیاد، تلف کردن وقت و زمان، هنگام باز و بسته کردن سر و صدای زیادی 

یکی  تولید کرکره برقی.کردند. همچنین مقاومت و استحکام باالیی نداشتند و از امنیت باالیی برخوردار نبودندایجاد می

راد زیادی به آن رو کرده اند. کرکره های برقی یکی از محصوالت پر کاربردی برای درب از مشاغلی است که اف

ورودی ساختمان، درب پارکینگ ها، برای مغازه ها و فروشگاه ها است. کرکره برقی یک محصول پیشرفته و مدرن 

 .است که کارایی و استفاده از آن بسیار ساده و آسان است

 .تلفی تشکیل شده اندکرکره های برقی از اجزای مخ

گذرد تا به دست مشتریان است که و از یک چرخه ی طوالنی می  شامل مراحل پیچیده و متعددی  تولید کرکره برقی

 .رسد. کرکره های برقی از اجزای مختلفی تشکیل شده اندمی

 فاده ترین و پر شود. جنس آلومینیوم پر استاین قسمت از جنس های مختلفی ساخته می :درب و بدنه ی کرکره

کابرد ترین در ساخت کرکره ی برقی است. آلومینیوم عالوه بر وزن سبک، از استحکام و مقاومت باالیی 

 .شود تا فشار کمتری به موتور کرکره وارد کندبرخوردار است. وزن سبک آلومینیوم باعث می

 شود تا کرکره از و باعث می گیردقسمت کشویی و ریلی کرکره. این قسمت در دو طرف درب کرکره قرار می

 .ریل خارج نشود و دچار انحراف نشود. جنس این قسمت از کرکره برقی معموال از فوالد است

 شود و به عبارتی دیگر میموتور کرکره مهم ترین قسمت در کرکره ی برقی محسوب می:برقی موتور کرکره

کند. موتورها انواع مختلفی دارند که پر توان گفت که موتور، قلب کرکره برقی است و در نبود آن کار نمی

از راه دور است. انتقال کاربرد ترین آن ها نوع توبالر و سنترال است. موتور دارای مدار الکتریکی و کنترل 

 .شودنیرئی برق از طریق اتصال گیربکس به قرقره ی کرکره انجام می

 کنند و به راحت باز و این فنرها وزن و نیروی کرکره را در جهت عکس آن خنثی می :کرکره قسمت فنری

 .کندبسته شدن کرکره کمک می

 شوند و تنها با ریموت مخصوص خود ییا کنترل گر. ریموت های کرکره ی برقی کد گذاری م :ریموت

 .توان کرکره را باال یا پایین دادکرکره، و تنها با فشار دادن یک دکمه می

 توان با برای مواقع ضروری و در دسترس نبودن ریموت کرکره یا قطع برق شهری، می:خالص کن دستی

 .استفاده از خالص کن دستی کرکره را باال و پایین داد

 از کرکره برقی مزایای استفاده

  استفاده از کرکره ی برقی بسیار آسان و راحت است. بدون اتالف انرژی و اتالف وقت، فقط با زدن یک دکمه

 .توان کرکره را باز و بسته کرددر فاصله ی معین می
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 باشد. امنیت باال و مقاوم و مستحکم بودن کرکره های برقی یکی از دالیل اصلی مصرف کنندگان از آن می

کره های برقی در اثر ضربه های محکم و پی در پی مقاوم بوده و آسودگی خاطر را برای مصرف کننده ی کر

 .آن به ارمغان می آورد

  تنوع در طرح و رنگ کرکره های برقی بسیار زیاد است. قابل هماهنگ کردن با انواع نماهای ساختمان

 .دهدهاست. جلوه ی زیبا و شیکی به مکان مورد نظر می

 نمایندگی های تولید کرکره برقی

استفاده از کرکره های برقی روز به روز در حال افزایش است و متقاضیان و مصرف کننده های زیادی دارد. شرکت 

ها و نمایندگی های متعددی در زمینه ی طراحی و ساخت کرکره های برقی مشغول هستند و باهم در رقابت هستند. 

مراجعه کنید تا از لحاظ کیفی و مرغوبیت  نمایندگی های معتبر و مجاز در استان خود هنگام خرید حتما به مراکز و 

کرکره برقی خریداری شده اطمینان حاصل کنید. نمایندگی های مجاز و معتبر عالوه بر به کار گیری مواد اولیه ی 

ته شده و خدمات پس از فروخ تضمین کاالی .کننددرجه ی یک و مرغوب، قیمتی مناسب دارند و گران فروشی نمی

 .فروش یکی دیگر از امتیازات نمایندگی های مجاز است

مواردی که سبب ایجاد تمایز و اختالف در کرکره ی برقی تولید شده در شرکت 

 :شوندهای مختلف می

  و ساخت انواع کرکره های  تولید کرکره برقیمهارت و توانایی و خالقیت مهندسین و کارشناسان در طرح و

 برقی

  تولید کرکره برقی مرغوب بودن و درجه ی کیفی قطعات به کار رفته درمراحل ساخت و 

 و نوع رنگ مورد استفاده برای درب کرکره برقی کیفیت پوشش 

 پروفیل به کار رفته برای بدنه ی کرکره مقاومت و استحکام 

 .یکی از مراحل مهم در  دقت و توجه کافی هنگام ساخت کرکره برقی و آزمایش و تست محصوالت تولید شده

 .تست و امتحان کردن کرکره ی ساخته شده استتولید کرکره برقی 

 نصب کرکره های برقی

، بسیار دقیق و حساس است و حتما باید توسط افراد با تجربه کرکره ضد سرقتنصب مخصوصا  نصب کرکره های برقی

و متخصص انجام شود. همچنین نصب کرکره های برقی نیازمند ابزار و تجهیزات پیشرفته و مخصوص است. اگر 

اعث کاهد. نصب غیر صحیح همچنین بکرکره ی برقی به درستی نصب نشده باشد، از طول عمر و کارایی کرکره می

 .شود و ممکن است موتور کرکره آسیب ببیند و دچار سوختگی شودافزایش سر و صدای هنگام استفاده از کرکره می

 قیمت تولید کرکره برقی

 .به عوامل مختلفی بستگی دارد ه برقیقیمت کرکر

  مواد و قطعات اولیه باالتر باشد قیمت کرکره نیز بیشتر است درجه ی کیفیهرچه. 

  نوع موتور نیز در قیمت کرکره تاثیر زیادی دارد. موتورهای ساید اندازه و قدرت باالتری نسبت به

شوند. قیمت موتور ساید از موتور استفاده میموتورهای توبالر دارند و برای مکان های پر تردد و شلوغ 

 .توبالر بیشتر است

 ی به کار رفته در کرکره نیز بر قیمت کرکره تاثیر گذار است. تیغه های آلومینیومی از نوع  نوع تیغه

 .گالوانیزه گران تر است

 تر باشد در مکانی که قرار است کرکره ی برقی نصب شود نیز مهم است. هرچه متراژ باال متراژ و ابعاد

 .نتیجه قیمت کرکره نیز بیشتر است

 شرکت ایران کرکره
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است. ایران  تولید کرکره ی برقیایران کرکره یکی از شرکت های معروف و محبوب در زمینه ی طراحی، ساخت و  

و  هترینبکرکره با سابقه ی کاری باال و درخشان یکی از بهترین شرکت ها در زمینه ی تولید کرکره ی برقی است. از 

مواد اولیه در ساخت کرکره های برقی استفاده شده است. قیمتی بسیار مناسب دارد.وخدمات پس از  مرغوب ترین

 .فروش مانند نصب کرکره ی برقی و ضمانت نامه و گارانتی محصوالت خود را بر عهده دارد

 

با مشاورین مجموعه  تماس ت بیشتر می توانید از طریقبرای کسب اطالعا                                                       

 .ارتباط برقرار نمایید
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