
  موتور کرکره

موتور های توبوالر برای درب های با تردد پایین و ابعاد کوچک استفاده می  (Shuttle Engine)موتور کرکره

تور استفاده می شود.نحوه ی انتخاب موشود.موتور های ساید یا زنجیری برای درب های با تردد باال و ابعاد بزرگ 

رکره برقی کرکره برقی با توجه به ابعاد،تردد و پیشنهاد کارشناسان شرکت ایران کرکره صورت می گیرد.موتور ک

ی و درب های کرکره ای دارای مصرف های مختلفی است که شامل درب های اتوماتیک پارکینگی، مغازه ای، پنجره ا

وص به کره هرکدام از این نوع درب ها نسبت به کار برد از تیغه،موتور و متعلقات مخصصنعتی می باشد.موتور کر

 .خود بر خوردار می باشد

وب است که به نوعی قلب کرکره وهسته اصلی محسموتور کرکره های برقی، ترین قطعات موجود در کرکرهاز مهم

داشت تا کرکره انتخابی دچار مشکلی نشودشود. به همین علت در انتخاب آن باید نهایت دقت و توجه را می . 

 :موتور کرکره برقی ایرانی

باشدبه دو صورت خارجی و ایرانی در بازار موجود میموتور کرکره برقی  عرضه کننده انواع موتورها ایران کرکره  .

  ایباشند. برهایی میها و مزیتاست که هر کدام به نوبه خود دارای ویژگیموتورهای کرکره برقی ایرانی از جمله 

تماس حاصل بفرماییدایران کرکره توانید با کارشناسان های مربوط به آن میاطالع از قیمت و ویژگی . 

 :ktmموتور کرکره برقی 

بر اساس وزنی که دارند دارای  گیرد که هر کدامقرار میموتورهای ساید در گروه بندی  ktmموتور کرکره برقی 

های این موتور را به صورت زیر نام بردتوان ویژگیتوان خروجی و ولتاژ متفاوتی هستند. در کل می : 

 باشنداین دسته از موتورهای کرکره دارای لرزش و صدای کمی می . 

  موتور کرکرههدر رفت انرژی   ktmبسیار پایین است. 

 توان لوازم یدکی آن را پیدا کرداز قطعات به راحتی می در صورت خرابی و معیوب شدن یکی . 

 دهددر هنگام قطع برق نیز با برق اضطراری عملکرد باالیی را از خود نشان می . 

  موتور کرکره همچنین ktm  ها یعنیدارای توان وکشندگی باالیی است؛ برای همین برای این نوع کرکره

 .اتوماتیک مناسب است

تهموتور توبالر بارزان : 

ستا موتور کرکره بارزانتهباشد، توان گفت یکی از بهترین موتورهایی که در حال حاضر در کشور موجود میمی . 

وچک های کتوان برای کرکرهمیموتور کرکره شود. از این جزو موتورهای توبالر محسوب میموتور کرکره بارزانته 

های رکرهها مقدار گشتاور است. مقدار گشتاور برای کبین آن های بزرگ استفاده نمود و تنها فرق درو همچنین کرکره

041برقی که مصارف خانگی و فروشگاهی دارند،  NM هایی که در ابعاد بزرگتری است. برای آن دسته از کرکره

021شود، ها در مصارف صنعتی استفاده میهستند و از آن NM است. 

 :موتور ساید بارزانته

اع مختلفی باشد. این موتور دارای انوترین موتورهای کرکره موجود در بازار میین با کیفیتدر بموتور ساید بارزانته

UPS از لحاظ وزنی است که به صورت کلی در دو مدل ساده و های مختلف این موتور گردد. وزندار عرضه می

011Kg ،750Kg ،600Kg ،500Kg ،300Kg ،150Kg رشده قرار ها در بین دو مدل ذکاست. همه این وزن

گیرندمی . 

وعیک مزیت و برتری نسبت به نوع ساده آن دارد. این مزیت این است که در ندار UPSموتور کرکره برقی ساید مدل   

UPS توان چشمی نصب کرد. همچنین دارای عملکردی به نامدار می  Auto-Reverse  است. این عملکرد در

https://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/flyout/ssme.html


همین علت  باشد بهاز هزینه باالیی برخوردار میموتور ساید بارزانتههای پارکینگ کاربرد دارد. نصب و تهیه کرکره

ر است ها شوند. همچنین قابل ذکآن های صنعتی جایگزینهای کوچک استفاده نشود و پروژهبهتر است از آن در پروژه

محصول کشور ایتالیا استموتور ساید بارزانتهکه  . 

 :موتور کرکره برقی نوبل

باشد که از استقبال خوبی برخوردار است. از از دیگر برندهای موجود در بازار میوبلموتور کرکره برقی ن

توان به کارکرد بی صدای آن اشاره کردهای برتر این موتور میویژگی های مختلف در وزنموتور کرکره برقی نوبل .

 600 موتور ساید نوبلوان مثال هایی تا همین وزن است. به عنشوند و بر اساس وزنی که دارند مناسب دربتولید می

555هایی تا وزن برای دربکیلو Kg موتور کرکره  .مناسب است. این موتورها دارای مصرف انرژی پایینی هستند

که یکی از  توان گفتشود و میهای پرتردد استفاده میبه علت جای گرفتن در بین موتورهای ساید، در مکانبرقی نوبل

کارکرد دارد، مراکز صنعتی استور کرکره برقی سایدنوبلموتهایی که بیشترین مکان . 

 :موتور کرکره فونیکس

توان به یاست. از این برند متولید موتور کرکره برقییکی دیگر از برندهای موجود در زمینه موتور کرکره فونیکس

در کرکره فونیکسموتور  .موتور توبالر اشاره کرد که بیشترین کارکرد آن در مصارف خانگی و فروشگاهی است

وبالر موتور کرکره تشوند و تمام کارکردهای آن بر اساس وزن تولیدی هستند. اگر یک های مختلفی تولید میوزن

061دارای وزن فونیکس N/M  061باشد، وزنی که قابلیت کشش آن را دارد تا Kg  است. دراکثر این موتورها لوازم

شیدی آچار خالص کن، آچار تنظیم ارتفاع، پیچ جهت اتصاالت و خورشوند. از جمله جانبی مختلفی نیز تعبیه می

 .نگهدارنده موتور

 :انواع موتور کرکره برقی

ها و ها دارای تفاوترا به سه نوع مختلف تقسیم بندی کرد که هر کدام از آنموتورهای کرکره توان در کل می

تبه صورت زیر اسانواع موتور کرکره  .کارکردهای مختلفی هستند : 

 موتور کرکره ساید 

 موتور کرکره توبالر 

 موتور کرکره سانترال 

را موتور کرکره صنعتی نامیدموتور کرکره ساید توان نام دیگر می به علت وزن باالیی که دارند در موتورهای ساید  .

دار است.  فهای پرتردد و صنعتی کاربرد دارند. همچنین تیغه این موتورها از جنس پلی کربنات شفاف و غضرومکان

ای در م ویژهباشند. همچنین با تعبیه سیستها در دسترس میاین موتورها قابلیت تعمیر شدن هستند و لوازم جانبی آن

شوداز افتادن آن در هنگام بروز حادثه جلوگیری میموتور کرکره ساید داخل  . 

ان در توها هستند. از این موتور میهترین و بهترین موتورهای موجود در کرکراز با کیفیتموتور کرکره توبالر 

د کنندر هنگام نصب فضای محدودی را اشغال میموتور کرکره توبالر  .مصارفی همچون اماکن مسکونی استفاده نمود

های پایین را دارندهایی با مساحت پایین است. این نوع موتور تحمل وزنبه همین علت مناسب مکان . 

ی های قدیمتوان مشاهده نمود که از آن برای نصب بر روی کرکرهرا هنگامی میی موتور سانترال یا مرکزکارکرد 

وتور به دو شود. همچنین مزیتی که این مهای قدیمی خاصیت اتوماتیک بودن داده میاستفاده شود. با این کار به کرکره

کره باید توجه شد که در نصب این کرباای که قابل ذکر است این میموتور قبلی دارد، سرعت بسیار باالی آن است. نکته

 .الزم را نمود زیرا از حساسیت باالتری برخوردار است

 :موتور کرکره برقی پاور



ها شود که در هر کدام از آناز برندهای موجود در بازار در دو موتور ساید و توبالر دیده میموتور برقی پاور 

شود که هایی استفاده میبه خاطر قدرت باالیی که دارد در مکانساید پاور   موتور کرکره .عملکرد متفاوتی دارد

موتور وع روزانه از تردد بسیار باالیی برخوردار هستند. مراکز صنعتی مناسب ترین گزینه برای استفاده از این ن

استکرکره  . 

هایی در مکان شده است،ذکرموتور کرکره برقی که دارای قیمت پایین تری نسبت به موتور کرکره توبالر پاور همچنین 

ها بیشترین کارکرد را دارد. این موتور دارای دو نوع معمولی وها و فروشگاههمچون خانه  UPS  دار است که نوع دوم

ر آن قابلیت نصب چشمی و فالشر را دارد. همچنین این موتور و موتور ساید دارای گشتاورهای مختلف به منظو

 .کارکرد هستند

 :قیمت موتور کرکره

توان به صورت زیر دسته بندی کردرا از باال به پایین میقیمت موتورهای کرکره  : 

 موتور ساید 

 موتور سانترال 

 موتور توبالر 

بسیار  هایباشد. به همین دلیل از آن در مکاناین است که از قدرت باالتری برخوردار میموتور ساید دلیل گران بودن 

د از شود. به همین علت عالوه بر قدرت باالی آن بایجا تردد دارند استفاده میبزرگی که روزانه افراد زیادی در آن 

 .وزن بیشتری نیز برخوردار باشد. به همین علت ازهزینه باالتری برخوردار است

با مشاورین  سایت ایران کرکره  تماس برای اطالع از قیمت دقیق انواع موتورهای کرکره برقی میتوانید از طریق

 .ارتباط برقرار نمایید
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