
  

 نصب انواع درب های کرکره برقی در تهران

در  نصب کرکره برقیشرکت ما نزدیک به یک دهه است که با به کار گیری مهندسین برق و نیروهای خبره در زمینه 

تهران و سایر شهرهای کشور میتواند این ادعا را داشته باشد که به یکی از بزرگترین مجموعه ها در این زمینه تبدیل 

شده است . جهت نصب کرکره برقی با بهترین تیغه های آن میتوانید با شماره تماس های ما در سایت در ارتباط باشید. 

وژه خود را به ما بسپارید مشتری همیشگی شرکت ما خواهید شد ضمن اینکه ما به شما این تضمین را میدهیم که اگر پر

تیغه های کرکره نمونه کارهای ما را در همسایگان خود جستجو کنید . مهندسین ما با تسلط و توانایی کامل به انواع 

 .و موتورهای مختلف میتوانند هر درب اتوماتیکی را نصب و تعمیر کنند برقی

 نصب کرکره برقی

کنیم، هر روز شاهد پیشرفت علم و تکنولوژی هستیم. در قدیم استفاده از کرکره های سنتی در عصری که ما زندگی می

کرد. همچنین هنگام باز و بسته کردن کرکره آلودگی صوتی زیادی را تلف می کار زمان بر و سختی بود که انرژی

شد. امروزه با تولید انواع کرکر های برقی کار انسان ها راحت شده است. از کرکره های برقی برای زیادی تولید می

 .توان استفاده کردتمام ساختمان ها می

برای درب ورودی ساختمان ها، پارکینگ ها، مغازه ها و )shutters Installation of electric(نصب کرکره برقی

  .شودفروشگاه ها، ساختمان های تجاری و صنعتی، مراکز درمانی و ادارای انجام می

 قیمزایای نصب کرکره های بر

  

  قابل اجراست. کرکره های سنتی محدودیت متراژ دارند.  متراژ و ابعادیبرای هر ساختمان و فضایی با هر

کند و کرکره ی برقی با ابعاد دلخواه و مورد نیاز شما طول و عرض مکان مورد نظر خللی در کار ایجاد نمی

  .شودساخته می

 ست. و نیاز به تخصص یا یادگیری خاصی ندارد. تنها با استفاده از کرکره های برقی بسیار ساده و آسان ا

 .فشار دادن دکمه ی روی ریموت کرکره عمل خواهد کرد

  امنیت باالی کرکره های برقی باعث شده تا روز به روز بر تعداد مصرف کنندگان و متقاضیان کرکره برقی

 .آرامش و آسودگی خیال خواهید داشت نصب کرکره ضد سرقتافزوده شود. با 

 نگهداری از کرکره های برقی بسیار ساده است و نیازی به روغن کاری مرتب ندارند. 

 در برابر ضربه های محکم، نور خورشید و رطوبت مقاوم هستند. 

 خاص و زیبایی به ساختمان بدهد. همچنین  تنوع در طرح و رنگ کرکره های برقی باعث شده است تا جلوه ی

 .دهد تا با هر نوع نمای ساختمانی هماهنگ شوداین تنوع در رنگ این امکان را می

  پلی کربناتبعضی از کرکره های برقی ضد گلوگه هستند. تیغه ی به کار رفته در این نوع از کرکره از نوع 

  .برابر شعله های آتش مقاوم هستند نیز هستند و در ضد حریقاست. این کرکره ها همچنین 

  کاهدیک عایق صوتی ایجاد کرده اید و از ورود صداهای بلند و مزاحم تا حدی مینصب کرکره برقی با.  

 کند. در فصل زمستان از اتالف گرما و در فصل تابستان از کرکره های برقی از اتالف انرژی جلوگیری می

 .کندمی اتالف انرژ ی منبع خنک کننده جلوگیری
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نصب برقی کار حساس و دقیقی است. باید توسط افراد متخصص و حرفه ای انجام شود. برای   نصب کرکره های

  .وسایل و ابزار آالت پیشرفته و مخصوص نیاز است برقی کرکره

 نصب نا درست و غیر صحیح کرکره های برقی چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟

  

  و از کار  و در مواردی ممکن است حتی باعث سوختن .شودکرکره برقی می رطول عمو  کاهش کاراییباعث

 .شود موتورکرکرهافتادن 

  کند و هنگام استفاده سر و صدای زیادی تولید کندمیدر کارکرد کرکره خلل ایجاد.  

 ممکن است موتور کرکره روان کار نکند و هنگام استفاده گیر کند. 

  

شوند. پر کابرد ترین کرکره ها کرکره انواع مختلفی دارند و از تیغه ها و بدنه های مختلف ساخته میبرقی  هایکرکره 

  .ره های گالوانیزه فوم دار و کرکره های برقی با بدنه آلومینیومی هستندهای ضد سرقت، کرکره های شیشه ای، کرک

 .برای نصب کرکره ی برقی باید به این نکات توجه کنید

  

o  اندازه گیری دقیق ابعااد و متراژ مکان مورد نظر است. این کار نصب کرکره برقی اولین قدم برای

 .یجاد نشودمشکل ا  بهتر است توسط نصاب ها انجام شود تا بعدا

o  با کسب اطالعات دقیق و درست درباره ی هر نوع از کرکره های برقی، با ذهن باز اقدام به خرید

 .کنید تا با توجه به نیاز بهترین نوع کرکره را انتخاب کنید

o  را در آن دارید  نصب کرکره برقیمیزان امنیت مکان مورد نظر را بسنجید. اگر مکانی که قصد

رد بهتر است کرکره های ضد سرقت و فوم دار استفاده کنید. معموال طالفروشی امنیت نقش مهمی دا

 .کنندها، صرافی ها، عتیقه فروشی ها، هتل ها و موزه ها از این نوع کرکره نصب می

o  میزان تردد مکان مورد نظر را نیز در نظر بگیرید. برای مکان های شلوغ و پر تردد، از

کنند. اما اگر مکان مورد نظر کم تردد است بهتر است از اده میموتورهای ساید برای کرکره استف

 .موتور توبالر برای کرکره ی برقی استفاده کرد

o  به نمایندگی های معنبر و مجاز مراجعه کنید. تا از لحاظ کیفیت کرکره ی خریداری شده اطمینان

  .حاصل کنید

o  مطمئن شویداز استاندارد بودن سیم و کابل های استفاده شده در کرکره. 

نصاب باتجربه انجام شود و تمام نکات ایمنی را نیز هنگام نصب کرکره برقی نصب کرکره ی برقی توسط اگر حتی 

 .رعایت کرد اما در نگهداری کرکره کوتاهی به خرج دهیم ممکن است پس از مدتی کرکره از کار بیفتد

 .کرکره ی برقی موثر استرعایت این نکات در کارکرد بهتر و افزایش طول عمر مفید 

  

  هنگام شست و شوی کرکره برقی حتما مواظب باشید تا آب مستقیم وارد قسمت موتور کرکره نشود. در

 .صورت آسیب دیدن موتور آن ، کرکره به کل از کار میفتد

 به هنگام قطع برق شهری از دستگیره ی خالص کن برای باال یا پایین آوردن کرکره استفاده کنید. 
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  باز و بسته کردن متوالی و بیش از سه بار مکرر کرکره خوداری کنیداز. 

  از آویزان شدن به کرکره و آویزان کردن اجسام سنگین به کرکره خودازی کنید تا فشار زیادی به موتور

 .کرکره وارد نشود

 از برق مستقیم و فیوز جداگانه برای نصب کرکره ی برقی استفاده کنید. 

  

 نصب کرکره ضد سرقت در ایران کرکره 

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

مشتریان است. برای سال سابقه ی کاری درخشان و انجام پروژه های بزرگ و وسیع در خدمت  51کرکره با بیش از 

دسترسی آسان و راحت مشتریان در سطح کشور نمایندگی های متعدد دارد. کرکره های تولید شده در ایران کرکره یکی 

از بهترین و با کیفیت ترین کرکره های بازار است و از مرغوب ترین مواد اولیه و قطعات با درجه ی کیفی باال برای 

کند. ایران کرکره همچنین برای آسودگی خاطر مشتریان، خدمات پس از فروش را یساخت کرکره های برقی استفاده م

   .را بر عهده دارد  مانند ضمانت و گارانتی محصوالت خود

 

 .با کارشناس ها ارتباط برقرار نمایید تماسبرای کسب اطالعات بیشتر می توانید از طریق                  
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