
  کرکره برقی پنجره

از پر مصرف ترین کرکرههای برقی میباشد که در مکانهای (Electric Window Shutters) کرکره برقی پنجره

ات باید نککرکره برقی پنجره در سوله  نصبگیرند. در صورت ها مورد استفاده قرار میمختلفی از جمله سوله

 .مشخصی را مد نظر قرار دارد تا بعدها به هیچ گونه مشکلی برنخورد

 نکات مهم در نصب کرکره برقی پنجره در سوله

د. از جمله باشنبسیار حائز اهمیت مینصب کرکره برقی پنجره در سوله در  ها نکات بسیاری وجود دارند که رعایت آن

توان به موارد زیر اشاره کردمی این نکات : 

 انتخاب تیغه 

 انتخاب موتور 

 نصب سنسور ایمنی 

ها در اقع سولهانتخاب تیغه با توجه به ابعاد بزرگ سوله باید از استحکام باالیی برخوردار باشد. همچنین در بیشتر مو

دکننهای محکمی را طلب میتیغهشوند که وزش باد در آن جا بسیار زیاد است. به همین علت هایی ساخته میمکان . 

ابعاد باال  ها از اندازه ونیز به همین شکل است. به علت برخوداری سولهکرکره برقی پنجره سوله انتخاب موتور برای 

نده استها نیز کمک کنباشد. این موتور قوی عالوه بر ابعاد باال در حرکت راحت تیغهتری را نیازمند میموتور قوی . 

گیری از نصب سنسور ایمنی است. وظیفه این سنسور جلوکرکره برقی پنجره سوله موارد بسیار مهم در  همچنین از

باشدبرخورد کرکره برقی پنجره با انواع ماشین آالت می . 

 تیغه مناسب برای نصب کرکره برقی پنجره در سوله

تقرار م باال است و این مورد به محل اسهمانطور که اشاره شد وزش باد یکی از دالیل انتخاب تیغه مناسب با استحکا

نا مناسب ه نصب کرکره برقی پنجره در سول هایی متعددی هستند برایسوله بستگی دارد. تیغه هایی که دارای سوراخ

علت  شود. به همینهای فول پانچ. استفاده از این تیغه موجب ورود گرد و غبار و خاک به داخل میاست. از جمله تیغه

باشندها گزینه مناسبی نمیز این نوع تیغهاستفاده ا . 

ها در ن تیغههای سبک نیز استفاده کرد. ایتوان از تیغهالبته گفتن این نکته نیز ضرورت دارد که در گاهی مواقع می

ت ها و در نهایکنند اما در صورت وزش باد شدید باعث تکان خوردن دائمی آنشرایط عادی هیچ مشکلی را ایجاد نمی

شودشوند. به همین علت به کار گرفتن این تیغه توصیه نمیاد صدای باال میایج . 

قرار له کرکره برقی پنجره در سو نصبهای مورد استفاده دردو نوع تیغه وجود داردکه در بین پرکابردترین تیغه

گیرندمی : 

 تیغه کرکره آلومینیومی 

 تیغه کرکره شفاف نانو پلی کربنات 

ا با هم ادغام توان این دو رباشند که گاه میمیکرکره برقی پنجره سوله ها در زمینه ترین تیغهاین دو تیغه از پرمصرف

ام بیشتر از ها بهره برد. همچنین قیمت تیغه کرکره شفاف نانو پلی کربنات به علت مزایا و استحککرد و از هر دوی آن

 .قیمت باالتری برخوردار است

 .ایران کرکره عرضه کننده انواع تیغه کرکره پنجره سوله میباشد

https://www.alibaba.com/showroom/electric-window-shutters.html


 موتور کرکره برقی پنجره نصب در پنجره سوله

از دیگر موارد مهم است که در نصب کرکره برقی پنجره در سوله باید به آن دقت و توجه الزم را  موتور کرکره برقی

اشاره  توان به موتور ساید، توبالر و سانترالبه کار برد.موتور دارای انواع مختلفی است. از جمله این موتورها می

 .کرد

االیی است دارای ابعاد بزرگ و وزن بکرکره برقی پنجره سوله باشد. زیرا ها موتور ساید میبهترین موتور برای سوله

ر خرابی دچاکرکره برقی پنجره سوله باشد. همچنین اگر موتور گزینه موتور نام برده میترین به همین علت مناسب

در دو  توان آن را از کرکره جدا کرد و به تعمیر آن پرداخت. موتور سایدگردید و نیاز به تعمیر داشت به راحتی می

توان به این دو موتور میهای شود. از مزیتدار عرضه می UPS نوع مختلف معمولی و دارای برق اضطراری

ها اشاره کردخالص کن دستی آن . 

ولهتجهیزات ایمنی مورد استفاده در کرکره برقی پنجره نصب در پنجره س  

ار گیرد. باید مورد توجه باال قرکرکره برقی پنجره سوله  نصبیکی از نکات مهم دیگر تجهیزات ایمنی است که در 

ند. به کافزایش پیدا میکرکره برقی گیرد. به همین علت احتمال برخورد با ها انجام میروزانه تردد باالیی در سوله

ز جزو منظور جلوگیری از این گونه برخوردات نیاز است تا از فتوسل مادون قرمز استفاده شود. فتوسل مادون قرم

ورت شود که در صبرد. استفاده از این فتوسل موجب میرود که ایمنی و امنیت کار را باال میمی تجهیزاتی به شمار

یک گزینه  از افتادن و حرکت آن جلوگیری کند که کرکره برقی پنجره سولهبرخورد احتمالی افراد یا ماشین آالت با 

ها باید به آن توجه شودبسیار حائز اهمیت است که در تمامی سوله . 

مقایسه با  ها درشوید که این نکته قابل ذکر است که این فتوسلها با عدم نصب این گزینه رو به رو میر اکثر سولهد

ه نمود و ها را تهیتوان آنای از هزینه بسیار پایینی بهره مند هستند. به همین علت به راحتی میهای کرکرهقیمت درب

کرد در سوله به منظور ایجاد امنیت باالتر نصب . 

 نصب کرکره برقی پنجره در سوله

شکالت باید نکات خاصی را مد نظر قرار دارد که در صورت استفاده از آن با م نصب کرکره برقی پنجره در سولهدر 

ایران کرکره با داشتن برترین نصابان بهترین نصب را با پیروی از استانداردها و قوانین اجرا  .متعددی رو به رو نشویم

نصب صحیح کرکره برقی پنجره سوله موجب طول عمر باالتر آن خواهد شد. همچنین اگر در نصب این مورد  .میکنند
ز کار خواهید شنید که در نهایت با فشار به موتور آن موجب اکرکره برقی اشتباهی انجام گیرد، صداهای متعددی از 

افتادن موتور و در نهایت کل کرکره خواهد شد.پس با سپردن این کار به ایران کرکره میتوانید از یک نصب عالی 

 .اطمینان حاصل کنید و نگرانی در این مورد نداشته باشید

بنی بر توانید با کارشناسان مربوطه ما در ارتباط باشید تا عالوه بر ثبت درخواست خود مبرای هماهنگی بیشتر می

های مربوط خود را از جمله هزینهنصب آن، تمام سوال دها را دریافت نماییرا جویا شوید تا بهترین پاسخ های موجود . 

http://irankerkere.com/electric-shutters-engine/
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