
 :تیغه ی کرکره فوم دار 

برای مکان های مختلف افزایش چشمگیری  (Electric shutters)امروزه استفاده از انواع محصوالت کرکره برقی

ورد نظر عالوه بر سهولت درکار، باعث نما و جلوه ی بهتر مکان مانواع تیغه کرکره یفوم دار داشته است. استفاده از 

ر، میشود. نوعی از این کرکره ها از تیغه های دوجداره ی فوم دار در ساخت آن ها استفاده شده است. تیغه های فوم دا

به صورت  لی اروتان پر میکنند و در اثر حرارتاز دو الیه ساخته میشوند و بین الیه ها را با خمیر مخصوصی به نام پ

ام تیغه فوم در می آیند. این کار باعث میشود که دو الیه به صورت یک تیغه ی دو جداره در آید. این امر باعث استحک

 صورترول فرم  ها در برابر ضربه و یا استفاده ی مکرر میشود. ساختن تیغه ی دو جداره ی فوم دار به صورت

قاومت و کارایی این تیغه بسیار زیاد استمیگیرد. م . 

امزایای استفاده از انواع تیغه کرکره ی فوم دار نسبت به سایر تیغه ه : 

 مقاومت و استحکام باال 

 عایق محکمی برای جلوگیری از اتالف انرژی سرمایی و گرمایی 

  وم بین تیغه این ویژگی وجود فبه هنگام استفاده و کارکرد از کرکره، سر وصدای زیادی تولید نمیکند. دلیل

 .هاست که از اصطکاک بین ریل و تیغه ها میکاهد

 اده شده خاصیت عایق صوتی باالیی دارد. کاهش ورود صداهای باال و مزاحم به مکانی که از این تیغه ها استف

 .است

 می  افزایش به دلیل وزن سبک تیغه ها، فشار واردی به موتور کاهش می یاید. در نتیجه طول عمر محصول

 .یابد

 کاهش  چون تیغه ها وزن زیادی ندارند، میتوان از موتورهایی با قدرت و توان کمتری استفاده کرد. عالوه بر

 .قیمت و هزینه پرداختی بابت موتور کرکره، مصرف انرژی پایینی تری نیز دارند

 رنگ تیغه های کرکره ی فوم دار، ضد خش هستند. 

 ی این تیغه ها، باعث هماهنگ کردن با انواع نمای ساختمان ها استتنوع باال در طرح و رنگ بند . 

 راحت تر است و نیاز به زوغن کاری مرتب ندارند انواع تیغه کرکره ی فوم دار نگهداری و مراقبت از . 

 تیغه ی های دو جداره فوم دار برای چه مکان هایی مناسب هستند؟

  5برای مکان هایی با متراژ و ابعاد کم. حداکثر متراژ برای مکانی با عرض و ارتفاع مناسب هستندمتر  . 

 برای منازل مسکونی، درب پارکینگ و پنجره ها استفاده میشود. 

 برای فضاهایی که خاصیت عایقی نقش مهمی دارد. 

 برای مکان هایی کهسر وصدای زیادی نباید کرد. 

را می توان به دو دسته تقسیم کرد  فوم دارانواع تیغه کرکره ی  : 

 تیغه ی دو جداره ی فوم دار از جنس آلومینیوم1_

 (تیغه ی دو جداره ی فوم دار از جنس گالوانیزه ) فوالد منیزیم2_

فوم دار  مقایسه ی بین تیغه ی کرکره فوم دار آلومینیومی و تیغه ی کرکره ی

 گالوانیزه

بیت تیغه ی نیزه وزن کمتری نسبت به نوع آلومینیومی آن دارد. همچنین کیفیت و مرغوتیغه های کرکره فوم دار گالوا

فوم دار از  کرکره فوم دار گالوانیزه کمتر از نوع آلومینیوم است. اما تیغه های فوم دار از جنس گالوانیزه با تیغه های

اتیک تند. در هرو از خاصیت الکترو استجنس آلومینیوم شباهت هایی هم دارند. میتوان گفت هر دو مورد دوجداره هس
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نین )ضد خش( استفاده شده است. از اردو جنس تیغه ی کرکره فوم دار، برای مکان هایی که رعایت سر و صدا و همچ

 .خاصیت عایقی نقش مهمی دارد استفاده میکنند

 :موتور به کار رفته در کرکره هایی با تیغه ی فوم دار

رندهای ، از موتور تیوبالر استفاده میکنند. موتور تیوبالر در انواع آلمانی و بفوم دارر انواع تیغه کرکره عموما د

کره های برقی معروف چینی وجود دارند. موتور تیوبالر یکی از پر استفاده ترین و پر کاربرد ترین انواع موتور در کر

شده که  استوانه ای شکل است. این امر باعثاست. علت نام گذاری موتور تیوبالر، قرار گرفتن موتور در محفظه ی 

ر از دالیل موتور دور از دسترس سارقین باشد و همچنین فضای کمی را اشغال کند. نصب سرسع این موتور یکی دیگ

رد نظر و محبوبیت موتور تیوبالر است. این موتورها در انواع وزن ها تولید شده اند. با توجه به متراژ و ابعاد مکان مو

ن وزن تیغه ها از انواع مختلف آن استفاده میشودهمچنی . 

 مزایای موتور تیوبالر

 نصب و حمل آسان و سریع 

 صدای کم به هنگام استفاده و کار کرد 

 امنیت باالی موتور 

 فضای کمی را اشغال میکند و همچنین باعث زیبا نشان دادن نمای بیرونی ساختمان میشود. 

 د مرتبه کرکره ستگیره به هنگام قطع برق استفاده میکنند و میتوان تا چندارای دستگیره ی خالص کن. از این د

 .را باال یا پایین داد

 انواع تیغه کرکره ی فوم دار در شرکت ایران کرکره

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

سال سابقه ی کاری در خشان و انجام پروژه های بزرگ در رزومه ی کاری خود است. ایران  15کرکره با بیش از 

یت ترین انواع کرکره با استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت در ساخت انواع کرکرهیکی از مرغوب ترین و با کیف

شما عرضه میکندکرکره های برقی را باقیمتی مناسب به  . 

کره قرار ایران کرکره در تمامی سطح کشور نمایندگی هایی برای دسترسی راحت و سریع برای متقاضیان انواع کر

وده میکند. داده است. ایران کرکره با ضمانت کردن محصوالت خود، خیال مشتریان را بابت یک خرید با کیفیت را آس

اسان انتی کردن محصول را نیز بر عهده میگیرد. مشاورین و کارشننصب کرکره و خدمات پس از فروش مانند گار

 .مجرب در ایران کرکره، برای دادن اطالعات مفید و پاسخ به سواالت مشتریان در خدمت گذاری حاضرند

 نصب انواع تیغه کرکره ی فوم دار

رکره عالوه . نصب غیر صحیح ک، کار حساسی است و باید با نهایت دقت انجام شودنصب انواع تیغه کرکره ی فوم دار

با تیغه ی فوم دار نیازمند نصب کرکره برقی  .بر ایجاد سر وصدای زیاد هنگام استفاده از طول عمر موتور نیز میکاهد

ابزار آالت مخصوص است و باید یک نصاب با تجربه و حرفه ای این کار را انجام دهد وسایل و . 

 خریداری انواع تیغه کرکره ی فوم دار

عالوه بر خرید حضوری و مراجعه به نمایندگی، میتوان از  تیغه کرکره ی فوم دار برای خریداری و تهیه ی انواع

ین عالوه بر طریق خرید اینترنتی و آنالین نیز این میتوان برای خرید کرکره ی تیغه ی فوم دار اقدام کرد. خرید آنال

را به مشتریان میدهدصرفه جویی در وقت و زمان امکان یک خرید باصرفه و با کیفیت  . 

 .می توانید با مشاورین ما ارتباط برقرار کنید تماس برای کسب اطالعات بیشتز از طریق                                
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