
 

 

 کرکره برقی فوم دار اتوماتیک
بیشتر برای درب پارکینگ و کرکره پنجره استفاده می شود، زیرا بسیار سبک و بی صدا می   کرکره برقی فوم دار اتوماتیک

از ورق آلومینیوم یا گالوانیزه ساخته می شود که داخل  ) Electric ShuttersFoam( کرکره فوم دار اتوماتیک.باشد

آن از خمیر پلی اورتان پر می شود و داخل کوره قرار می گیرد. تیغه کرکره برقی فوم دار بسیار سبک و بی صدا بوده و مانند 

دار تا حد زیادی عایق برودتی و صوتی  یک عایق خوب در برابر سر و صدا عمل می کند ،به علت فوم داخل تیغه کرکره فوم

 .بوده و در رنگهای مختلف موجود می باشد و به نمای ساختمان شما زیبایی و امنیت خاصی می بخشد

ها به نوبه خود  باشند. هر کدام از این کرکره های خاص می ها وجود دارند که هر کدام دارای ویژگی انواع مختلفی از کرکره

های مختلف کاربرد دارند. از  های به خصوصی که دارند در مکان ها به علت ویژگی یبی هستند. این کرکرهها و معا دارای مزیت

ها نیز با  ها اشاره نمود. مواد اولیه به کار رفته در این کرکره ، صرافی، بانک و حتی بالکن ها می توان به ویال، پارکینگ این مکان

های مختلف است.  های بارز کرکره ها نیز از تفاوت لیه تیغه و موتور به کار رفته در آنیک دیگر تفاوت دارند. به جز بحث مواد او

 طبق این تفاوت هایی که وجود دارد، قیمت هر کدام نیز با یک دیگر فرق دارد و آن به خاطر کیفیت محصول است. یکی از

ها تمایزکننده آن با  ای مختلف است که این تیغهه باشد که دارای دو تیغه با جنس می کرکره برقی فوم دار، ها انواع کرکره

 .دیگر محصوالت است

های متعدد آن از تقاضای باالیی برخوردار است. این  باشد که به علت ویژگی ها می از انواع کرکره های برقی فوم دار کرکره

ها اشاره داشت.  استحکام و مقاومت باالی آنتوان به  ها از وزن بسیار پایینی برخوردار هستند. در کنار این وزن پایین می کرکره

رنگی که در ساخت این کرکره ها به کار می رود از جنس پلی یورتان است. به همین علت مقاومت باالیی را در برابر عوامل 

 به علت کرکره برقی اتوماتیک .دهد های اسیدی از خود نشان می مختلفی همچون تابش نور خورشید، سرما، گرما و باران

کارکرد اتوماتیک ، کارها را راحت تر کرده است. همچنین در ساخت این نوع کرکره باید مرغوب ترین مواد اولیه به کار رود تا 

بتواند به مدت چند سال کاربرد داشته باشد. همچنین یکی از اصلی ترین موارد این کرکره تیغه آن است که به دلیل وجود آن، 

 .رداین کرکره محبوبیت باالیی دا

 :تیغه کرکره برقی فوم دار

شوند و با توجه به سفارش کارفرما از آن نوع جنس در  در جنس مختلف از یک دیگر تولید می تیغه کرکره برقی فوم دار

های مثبت متعددی دارند.  ها ویژگی ساخت استفاده خواهد شد. جنس این دو تیغه آلومینیوم و گالوانیزه است که هر دوی آن

 :توان موارد زیر را نام برد ها می یاز این ویژگ

 توان از موتورهایی استفاده نمود  ها به مراتب پایین تر است. یعنی سبک وزن هستند. به همین علت می وزن این تیغه

 .که دارای توان مصرفی پایین تری هستند. در این صورت قیمت محصول نیز پایین تر خواهد شد

 د کرکره برقی فوم دار نیز دارای وزن پایینی خواهند شد. به همین علت در برابر ها، خو به دلیل وزن پایین این تیغه

 .دهد استهالک موتور مقاومت باالتری را از خود نشان می

  به دلیل کاهش یافتن اصطکاک بین ریل راهنما و تیغه، صدای تولید شده توسط کرکره برقی فوم دار به هنگام باال و

 .رسد و یا به نوعی به حداقل نصاب خود مییا پایین رفتن کم خواهد شد 

 :نصب کرکره برقی فوم دار

نیاز به نصب آن در محل مورد نظر خود داریدو نصب کرکره برقی قوانین خاص خودش را  خرید کرکره برقی فوم دار پس از

نصب آن را به افراد  دارد. در صورت عدم نصب درست ،کرکره برقی خریداری شما دچار مشکل خواهد شد. به همین علت باید

ای سپرد تا تمام قوانین الزم و موارد مورد نیاز را به کار برند. انتخاب تیم نصب ایران کرکره یک گزینه مناسب برای  حرفه

 .می باشد نصب کرکره برقی درست پیش بردن

https://www.alibaba.com/showroom/foam-for-rolling-shutters.html
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 :کرکره برقی گالوانیزه فوم دار

 های برقی ارزان ترین کرکره های آن، جزو به علت به کار گرفتن این مواد در ساخت تیغه کرکره برقی گالوانیزه فوم دار

  شود. ای به نام پلی اورتان تزریق می های این کرکره به صورت دوجداره درون فوم آن ماده شود. برای ساخت تیغه محسوب می

هایی استفاده نمود که   توان از آن در مکان دهد که می خاصیت عایق بودن می کرکره برقی گالوانیزه فوم دار به ماده این

توان از آهن  ها می برای تشخیص دادن کرکره برقی گالوانیزه فوم دار با سایر کرکره خاصیت عایق بودن مطرح است. همچنین

 .ربا استفاده نمود

همچنین از دالیلی که این کرکره از قیمت پایینی برخوردار است، نوع مواد اولیه به کار رفته در آن و همچنین جنس ضخامت 

توانند از رنگ ضد  ها می شوند. این تیغه های مختلفی تولید می در رنگ های کرکره برقی گالوانیزه پایین و نازک آن است.تیغه

های آلومینیومی از برتری پایین تری برخوردار می باشد. زیرا  خش الکترواستاتیک ساخته شوند. همچنین نسبت به تیغه

نطور که گفته شد، نکات مثبت بخشد که این پایین بودن وزن هما آلومینیوم به علت سبکی که دارد به کار وزن پایینی را می

 .دیگری را نیز به همراه دارد. از جمله وزن سبک کل کرکره و مقاومت باالی آن در برابر استهالک موتور

  

 :قیمت تیغه کرکره برقی فوم دار

علت  ها به باشد. هر کدام از این تیغه هایی از جنس مختلف می دارای تیغه کرکره برقی فوم دارهمانطور که اشاره شد 

های آلومینیومی به علت کارکردی که دارند از قیمت باالتری  باشند. تیغه هایی که دارند، قیمت مختلفی را دارا می ویژگی

شود. صدای پایین آن نیز از دیگر نکاتی است  برخوردار است. به عنوان مثال این تیغه باعث کاهش در اتالف بی رویه انرژی می

 .که به آن اشاره گردید

 :کرکره برقی فوم دار فروش

ایران کرکره با فروش محصوالت با کیفیت در زمینه انواع کرکره توانسته است اعتماد بسیاری از افراد را به خود جلب کند. اگر 

را دارید می توانید از ایران کرکره آن را تهیه نمایید. این کرکره محصوالت خود را به دو  خرید کرکره برقی فوم دار قصد

، مجموعه خرید اینترنتی کرکره فوم دارکند. در صورت  صورت فروش آنالین و فروش حضوری، به تقاضا کنندگان عرضه می

 .ت شما خواهند رساندتری زمان و بدون هیچ گونه اتالف وقت آن را به دس ایران کرکره در سریع

از سایت ایران کرکره تهیه کنید  تماستوانید در مناسب ترین قیمت از طریق  های کرکره برقی فوم دار را می تیغه

 .ترین زمان ممکن دریافت کنید تا در هر کجای ایران که هستید آن را در سریع
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