
 موتور کرکره

آشنا خواهید شد. در عصری که ما  (Anti-theft shutters engine)در اینجا با موتور کرکره های ضد سرقت

یزات مدرن تجهکنیم تقریبا تمام وسایل و تجهیزات از حالت سنتی خارج شده است و جای خود را به وسایل و زندگی می

عت، و امروزی داده است. قبال برای استفاده از کرکره ها و باال و پایین دادن آن، عالوه بر صرف انرژی و کاهش سر

و در  با سر و صدای زیادی همراه بود. اما با پیشرفت علم و تکنولوژی، تنها با زدن یک دکمه و بدو ن هیچ زحمتی

برقی را باال و پایین داد کرکره ضد سرقت توانکمترین زمان می . 

رکره های که با استقبال زیادی مواجه شد و یکی از پر استفاده ترین کرکره هاست، ک انواع کرکره های برقی یکی از

به مکان  ضد سرقت است. کرکره های ضد سرقت به دلیل امنیت باال و همچنین استفاده ی آسان و جلوه ی زیبایی که

شوندفروش ترین نوع کرکره های برقی محسوب میمورد نظر میدهد یکی از پر  . 

کننددر کرکره های ضد سرقت از دو نوع موتور بیشتر استفاده می . 

:موتورهای توبالر ول باشد. این نوع از موتور در ریکی از پر استفاده ترین موتورها در کرکره های ضد سرقت می

کند و ال میشود. موتور توبالر فضای کمی را اشغگفته میگیرد به همین علت به آن توبالر کرکره ی برقی قرار می

هوای  شود. قرار گرفتن موتور توبالر در داخل محفظه و عدم تماسباعث زیبا نشان دادن نمای بیرونی ساختمان می

از یشود که موتور دیر خنک شود و بعد از هربار استفاده به چند دقیقه زمان برای خنک شدن نآزاد با آن، باعث می

اعث داشته باشد، از این رو برای محیط های کم تردد مناسب است. همچنین قرار گرفتن موتور توبالر داخل رول ب

شود که هنگام تعمیر و یا تعویض موتور، وقت و زمان زیادی تلف شود زیرا باید کل کرکره باز شودمی . 

آن  تیغه های آن از انواع مختلف  وزن کرکره و شوند و با توجه بهموتور های توبالر در وزن های مختلف تولید می

توان استفاده کرد. موتورهای توبالر در انواع مختلفی مانند موتور توبالر بارزانته، موتور توبالرمی  sdc  و موتور

ز یادی ااست به همبن دلیل استفاده ی ز ارزان ترین مدل موتور توبالرشوند. نوع اسمارت آن توبالر اسمارت تولید می

شود. موتور توبالر بارزانته یکی از باکیفیت ترین و مرغوب ترین موتورهای موجود در بازار استآن می . 

:موتورهای ساید  شود موتور ساید است.یکی دیگر از موتورهایی که در کرکره های ضد سرقت از آن استفاده می

ور ساید همین دلیل مقدار فضای اشغالی در موتموتور ساید بر خالف موتور توبالر در یک طرف کرکره قرار دارد. به 

برای  بیشتر از موتور توبالر است. موتور ساید دارای قدرت و توان باالییست و برای مکان های پر تردد و هچنین

ض موتور دهد تا تعمیر و تعویشود. قرار گرفتن موتور ساید در خارج این امکان را میمتراژ و ابعاد باالتر استفاده می

یع و آسان انجام شود. موتورهای ساید دارای دو نوع معمولی وسر  ups یا همان برق اضطراری هستند. 

تند و در استفاده از موتور ساید اروپایی با داشتن قیمتی باالتر از سایر موتورها، فقط دارای گارانتی یک ساله هس

دون وسایل شود. موتور ساید اروپایی بدا میصورت خراب شدن و نیاز به تعمیر داشتن، قطعات یدکی آن خیلی سخت پی

 شوند. هزینه ی تمام شده ی یک موتور ساید اروپایی حدودا ده برابر از قیمتجانبی و به صورت مجزا عرضه می

 .موتور ساید چینی است. دور از ذهن نیست تا بیشتر استفاده کنندگان، از نوع چینی آن استفاده کنند

ت که در ام خرید موتور برای کرکره های ضد سرقت به آن توجه کرد نوع سیم پیچی اسنکته ی دیگری که باید هنگ

 مینیومیلواست. اما در برخی از موتورها از سیم پیچ آ جنس مسموتور ها استفاده شده است. بهترین نوع سیم پیچی، 

ور زمان بسوزدشود که کیفیت باالیی ندارد و ممکن است در استفاده ی مکرر و به مرنیز استفاده می . 

 نحوه ی استفاده ی صحیح از موتور کرکره های ضد سرقت

کندبه افزایش طول عمر آن کمک زیادی می موتور کرکره های ضد سرقتنگه داری صحیح از  . 

 اال رفتن از باال و پایین دادن کرکره بیش از سه بار به صورت متوالی استفاده نکنید. چون این کار باعث ب

گویند موتور داغ کرده استشود و به اصطالح میدمای موتور می . 

 هنگام شستشو کرکره مراقب باشید که آب وارد قسمت موتور آن نشود. 

https://www.medle.si/anti-theft-shutters


 در هنگام قطع برق شهری، از دستگیره ی خالص کن یا باتری بک آپ استفاده کنید. 

  برق  بهتر است ازبرای راه اندازی موتور کرکره ی ضد سرقت در ساختمان های مسکونی، تجاری، صنعتی

 .مستقیم و فیوز جداگانه استفاده کرد

 توسط  موتور کرکره های ضد سرقت سالی یک بار نیاز به سرویس و روغن کاری دارند. این کار بهتر است

 .افراد متخصص انجام شود

 ه با تجرب کرکره های ضد سرقت یکی از حساس ترین کرکره ها است که نصب آن باید توسط افراد حرفه ای و

 .و همچنین استفاده از ابزار آالت و تجهیزات پیشرفته صورت گیرد

 خرید موتور کرکره های ضد سرقت از شرکت ایران کرکره

یکی از برندهای معروف در زمینه ی طراحی، تولید و فروش انواع موتور کرکره های ضد سرقت برقی  ایران کرکره

یران کرکره بعد از است. ا  سال سابقه ی کاری درخشان و انجام پروژه های بزرگ و صنعتی، یکی از پر فروش 15

، باشد. استفاده از مواد اولیه ی مرغوب و درجه ی یکترین شرکت ها و نمایندگی ها در زمینه ی فروش کرکره می

راز موفقیت و دوام این شرکت وسیع است. ایران کرکره با فروش انواع کرکره های برقی با مناسب ترین قیمت موتور 

و نصب این محصوالت توسط افراد باتحربه و متخصص توانسته است اعتماد مشتریان را جلب کند و به  کرکره برقی

ی آسان و یکی از برندهای معروف و محبوب تبدیل شود. ایران کرکره با داشتن نمایندگی در سراسر کشور، دسترس

ی سریع را برای مشتریان به ارمغان آورده است. محصوالت عرضه شده در این شرکت دارای ضمانت نامه و گارانت

 .هستند

 .می توانید با مشاورهای ما ارتباط برقرار کنید برای کسب اطالعات بیشتر از طریق تماس
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