
 موتور کرکره برقی

یکی از اجزاء مهم در کرکره برقی به حساب آورده می شود این )Electric Shuttle Engine(موتور کرکره برقی

دارید می توانید  TSP موتور کرکره برقیقطعه دارای برند های مختلفی در بازار می باشد شما در صورتی که نیاز به 

را استعالم قیمیت  قیمت کرکره برقیبه شرکت ایران کرکره ارائه دهند موتور کرکره برقی تماس حاصل فرمایید و 

نمایید.موتور کرکره برقی به دو صورت ایرانی و خارجی در بازار و جودر دارد که شما بر حسب بوجه خود میتوانید 

 .استفاده نماییدمد نظر خود را سفارش و در منزل و یا محل کار خود نصب و  TSP موتور کرکره برقی

 TSPموتور کرکره برقی 

شود و روز به روز بر تعداد مصرف کنندگان آن که امروزه استفاده ی زیادی از آن می انواع کرکره های برقییکی از 

است. این کرکره به دلیل امنیت باال، استفاده ی آسان و راحت و همچنین جلوه ی  TSP شود، کرکره ی برقیافزوده می

دهد با استقبال باالیی رو به رو بوده است. تنوع در طرح و رنگ رنی که به ساختمان یه مکان مورد نظر میزیبا و مد

 .باشدیکی دیگر از مرایای این کرکره می کرکره برقی و قابلیت هماهنگ کردن آن با هر نوع نمای ساختمانی 

 TSPموتور کرکره برقی 

ید است. موتور ساید از پر توان ترین و با کیفیت ترین موتورهای معموال از نوع ساTSPموتور کرکره های برقی 

گیرد. و خارج از رول کرکره قرار می TSP کرکره برقی در بازار است. موتور ساید در یکی از طرفین کرکره برقی

به تعمیر و یا شود. اگر موتور ساید دچار مشکل شود و نیاز از موتور ساید برای مکان های پر تردد و شلوغ استفاده می

شود. موتور ساید برای کرکره های سنگین و بزرگ تعویض داشته باشد، این کار به سرعت و به راحتی انجام می

هم از  TSP مناسب است. قیمت موتور ساید از سایر موتورها بیشتر است. موتور ساید به کار رفته در کرکره برقی

 .نوع تک فاز و هم سه فاز هستند

 .دو نوع است TSPبرقی  موتور کرکره ی

  موتور ساید بدونUPS:  کند. سیم پیچی به کار رفته در این موتور ولت کار می 222این موتور با ولتاژ برق

شود که موتور ولت برای کار کردن موتور باعث می 222است. استفاده از برق با ولتاژ  مستماما از جنس 

معموال برای مکان ها و ساختمان هایی که تردد کمی  UPS سریع داغ شود، از این رو از موتور ساید بدون

 .کنند و برای مکان های شلوغ که تردد زیادی دارند زیاد مناسب نیستنددارند استفاده می

  موتور ساید دارایUPS:  مدار به کار رفته در این موتور بسیبار حرفه ای و پیشرفته است. مبدا شارژ این

ز تکنولوژی و فناوری روز دنیا برای ساخت آن استفاده شده است. یکی از با موتور منحصر به فرد است و ا

کیفیت ترین و با دوام ترین موتور هاست. قابلیت نصب فتوسل چشمی و فالشر در این نوع از موتور وجود 

دار باشد به همراه سیستم اتوماتیک کیت شارژ و باتری بک  UPS که از نوعTPSموتور کرکره برقی .دارد

ولت است و فشار  22رسند. ولتاژ برق مصرفی در این نوع از موتور شوند و به فروش میآپ تولید می

کند و برای ساختمان های مسکونی، صنعتی و تجاری که تردد باالیی دارند استفاده زیادی به موتور وارد نمی

 .شونداست و در وزن های مختلفی تولید می مسی به کار رفته دراین موتور تماما از جنس شود. سیم پیچمی

چه راه کارهایی وجود   TSPبرای افزایش طول عمر موتور کرکره برقی 

 دارد؟

 از نصاب مخصوص برای نصب و راه اندازی موتور کرکره برقی کمک بگیریم. 

 موتور کرکره نشود هنگام شست و شوی کرکره مواظب بود که آب وارد. 

 از آویزان کردن اجسام سنگین به کرکره یا به موتور آن خودداری کنید. 

  موتور کرکره برقی هنگام نصبTSP  از استاندار و سالم بودن سیم و کابل های مصرفی اطمینان حاصل

 .کنید
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 م با فیوز جداگانه برای راه اندازی موتور کرکره در ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی از برق مستقی

 .استفاده کنید

  موتور کرکره های برقی ساالنه نیاز به سرویس دهی و روغن کاری دارند. برای افزایش طول عمر موتور

 .کرکره و کارایی بیشتر، بهتر است این کار مرتب و دقیق توسط افراد متخصص انجام شود

 شودباال و پایین دادن مکرر کرکره باعث داغ شدن موتور آن می. 

  هنگام قطع برق شهری برای استفاده از کرکره از دستگیره ی خالص کن، برق اضطراری یا همان باتری

 .بک آپ استفاده کنید

 TSPقیمت موتور کرکره برقی 

 .به عوامل مختلفی بستگی دارد و متغیر است TSPقیمت کرکره برقی 

 موتور ساید به کار رفته در کرکره برقی TSP  ایرانی و خارجی وجود دارد. با توجه به میزان در دو نوع

توان یکی از مدل های موتور را انتخاب کرد. موتورهای خارجی از بودجه و هزینه ای که در اختیار دارید می

 .کیفیت بیشتری برخوردار هستند و قیمت باالتری دارند

  موتور کرکره برقی درجه ی کیفی قطعاتTSP .هرچه کیفیت این قطعات بیشتر  در قیمت آن تاثیر گذار است

 .باشد در نتیجه ی قیمت موتور نیز بیشتر است

 موتورهای با توان و قدرت باالتر قیمت بیشتری نیز در قیمت آن موثر است. موتور کرکره برقی  قدرت و توان

 .دارند

 شرکت ایران کرکره

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

وسیع را در رزومه ی کاری خود به ثبت رسانده است. یکی از سابقه ی درخشانی دارد و انجام پروژه های بزرگ و 

است که با استقبال زیادی هم مواجه شده است. استفاده از بهترین و با کیفیت  TSP تولیدات این شرکت کرکره ی برقی

 .باشدترین مواد اولیه و قطعات مرغوب در ساخت کرکره های برقی رمز موفقیت ایران کرکره می

ین شرکت با بهره گیری از فناوری و تکنولوژی روز دنیا، یکی از بهترین و با دوام ترین محصوالت را مهندسین در ا

گیرد. ایران کرکره با داشتن کنند. نصب کرکره ها توسط نصاب های مخصوص و با تجربه صورت میتولید می

کرده است. امکان خرید اینترنتی و  نمایندگی در سطح کل کشور امکان دسترسی آسان و راحت را برای مشتریان فراهم

یکی دیگر از امتیازات خرید از ایران کرکره است.  کرکره برقیآنالین نیز بر مشتریان فراهم شده است. ضمانت کردن 

د یک خرید با کیفیت و مرغوب و در عین حال با صرفه را با خرید از ایران کرکره این اطمینان را حاصل کرده ای

 .داشته اید

توسط نصاب کرکره برقی معموال نصب میشود و این قطعه در هنگام نصب نیاز به تخصص  TSP موتور کرکره برقی 

 تماسمشکل دارید با شرکت ایران کرکره در   TSPخاصی می باشد. در صورتی که با نحوه نصب موتور کرکره برقی

 .باشید

[gallery link="file" columns="5" 

ids="291,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305"] 

 

http://irankerkere.com/category/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
http://irankerkere.com/
http://irankerkere.com/automatic-electric-shutters/
http://irankerkere.com/automatic-electric-shutters/
http://irankerkere.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
http://irankerkere.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/

