
 :درب کرکره برقی 

ها،  های منحصر به فرد خود را دارند. از این درب ها ویژگی دارای انواع مختلفی است که هر کدام از آندرب کرکره برقی

درب کرکره برقی ضد سرقتتوان به  می  (Anti-theft electric shutters) استفاده نمود که امروزه به دلیل امتیازات

شود که  های مختلفی استفاده می ها از تیغه برتری که دارد توانسته افراد زیادی را به خود جلب کند. در ساخت این درب

ستها بخشیده ا بهترین نوع آن تیغه فوالدی است که مقاومت بسیار باالیی را به این درب . 

هایی که از لحاظ امنیتی دارای اهمیت باالیی است، استفاده نمود. از جمله  توان در مکان میدرب کرکره ای ضد سرقتاز 

ها و ها،موزه ها، صرافی ها، خزانه ها، طال فروشی بانک ... 

ا حتی حشرات به درون می توان به عایق بودن آن اشاره داشت که از ورود نور، گرد و غبار و یضد سرقت کرکرهها  از مزیت

توان از سنسورهای مختلف  ها می کند. همچنین در صورت پیشرفته بودن این درب ساختمان یا مکان مورد نظر جلوگیری می

استفاده نمود. کارکرد این سنسورها نشان دادن واکنش در صورت حضور یک فرد مشکوک است. این سنسورها در این شرایط 

دهند جاد سر و صدا واکنش نشان میبا باال و پایین رفتن و ای . 

توان به موارد زیر اشاره داشت از دیگر مزیت های این درب می  : 

 دارای عملکرد و کارکرد آسان 

 تولید هیچگونه صدا و لرزش 

 ایجاد امنیت باال 

 امکان کنترل از راه دور 

 قیمت مناسب و به صرفه 

 :انواع درب کرکره برقی ضد سرقت

ضد سرقتدارای انواع مختلفی می باشد که تفاوت را در آن ها می توان در میان تیغه های آن ها  درب کرکره ای اتوماتیک

 :مشاهده نمود. این دسته بندی به صورت زیر می باشد

 درب کرکره برقی ضد سرقت با تیغه آلومینیوم 

 درب کرکره برقی ضد سرقت با تیغه پلی کربن 

 درب کرکره برقی ضد سرقت با تیغه فوالدی 

های متفاوت است. از این  سلیقهشوند که متناسب با  های مختلفی طراحی و تولید می تیغه های آلومینیومی در رنگ ها و طرح

 .تیغه ها می توان به عنوان یک حفاظ استفاده نموده که دارای ویژگی ضد سرقت است

های  های آلومینیومی از شفافیت باالتری برخوردار هستند . تیغه های پلی کربن به صورت مدل تیغه پلی کربن برعکس تیغه

گیرند.  ها قرار می ها در پشت کرکره ان به شفاف، دودی و عسلی اشاره کرد. دربها می تو مختلفی در بازار وجود دارد که از آن

شود به همین علت در این شرایط از کرکره برقی شفاف استفاده نمی . 

https://www.alibaba.com/showroom/anti-theft-security-roller-shutter.html
http://irankerkere.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d9%83%d8%b1%d9%83%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/


ها برخوردار هستند. به همین علت مناسب ترین گزینه برای  تیغه های فوالدی نیز از مقاومت باالتری نسبت به تمام این تیغه

در درب کرکره برقی ضد سرقت استاستفاده  . 

 :قیمت درب کرکره برقی ضد سرقت

ها  توانند کاهش دهنده و یا افزایش دهنده قیمت به عوامل مختلفی بستگی دارد که میقیمت درب کرکره برقی ضد سرقت

این نوع از درب های  باشند. تیغه و موتور دو مورد از اصلی ترین این عوامل هستند. همانطور که اشاره شد سه نوع تیغه در

شود. همچنین نوع موتور به کار گرفته شده نیز به میزان تردد بستگی دارد. هرچقدر میزان تردد بیشتر  کرکره برقی استفاده می

باشد، موتور قوی تری نیز نیاز است و طبعا قیمت بیشتری نیز خواهد داشت. همچنین در انتخاب یک تیغه هرچقدر جنس 

وب تر، ضخامت بیشتر و مساحت آن بزرگتر باشد، کیفیت کار باالتر خواهد رفت و همراه با این رشد کیفیت، مواد اولیه آن مرغ

 .بها و هزینه نهایی نیز رشد صعودی خواهد داشت

آید. کسب رضایت  به حساب میدرب کرکره برقی  برتر تولیدکنندگان  سال سابقه کار از 01با بیش از ایران کرکرهمجموعه 

از کیفیت باال و قیمتی مقرون به صرفه بهره درب کرکره ضد سرقتدر بین اهداف اولیه قرار دارد. به همین علت مشتریان 

در ایران کرکرهمند است تا تمامی افراد توانایی تهیه آن را داشته باشند. برای خرید این محصول نگران ارسال آن نباشید. زیرا 

سریع ترین زمان ممکن به دستتان خواهد رساندهر کجای ایران که هستید سفارش شما را در  . 

 :نصب کرکره برقی ضد سرقت

طلبد و یک نصاب حرفه ای نیاز است تا آگاهی کامل از انواع  ای را به خود می افراد حرفهنصب کرکره برقی ضد سرقت

ور و تیغه جزو این دسته از را داشته باشد. تجهیزاتی همچون رسیور، ریموت، موتنصب کرکره برقیتجهیزات مورد استفاده در 

ها باید با رعایت  کنند. به همین دلیل نصب آن ها ایفا می تجهیزات هستند که هر کدام نقش مهمی را در ساماندهی کرکره

 .کامل قوانین و اصول انجام گیرد

ر سریع ترین زمان ها د ارتباط برقرار کنید تا آنایران کرکرهای  توانید با مجموعه حرفه مینصب کرکره ضد سرقتبرای 

شود محسوب میایران کرکرهممکن کار نصب را برای شما انجام بدهند. عملکرد سریع و قیمتی مناسب از دیگر امتیازات  . 

 :نمایندگی کرکره برقی ضد سرقت

این ها ایران است. از  برای توزیع و پخش محصوالت تولیدشده خود دارای نمایندگی در بیشتر شهرها و استانایران کرکره

های متعدد  ها مختلف تهران دارای نمایندگی توان به تبریز، تهران و کرمانشاه اشاره نمود. همچنین در مکان شهرها می

باشد می . 

محصوالت با کیفیتی می باشد که به وسیله این کیفیت در تولید توانسته است افراد زیادی را به خود جلب ایران کرکره دارای

استکرکره برقی ضد سرقتکند. یکی از این محصوالت  . 

ایران کرکره در شهرهای مختلف وجود دارد و این درب را با بهترین کیفیت خود و با مقرون به صرفه   نمایندگی کرکره برقی

نمایندگی های کرکره برقی توانید از  دهد. همچنین خرید خود را به دو صورت می ن قیمت در اختیار شما قرار میتری



ها را برای راحتی شما در  هر دوی آنایران کرکرهانجام دهید. خرید حضوری و آنالین دو روش معمول است که  ضدسرقت

دهد اختیارتان قرار می  . 

توانید با تصمیمی درست  باشد. به همین علت می ن حس امنیت و آرامش نیاز هر کسی میبرای داشتکرکره برقی ضد سرقت

تهیه نماییدنمایندگی های کرکره برقی ضد سرقتآن را از  . 

  .شما می توانید با کارشناس های مجموعه برای تهیه محصوب مورد نظر خود مشورت نمایید تماس از طریق

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


