
 کرکره برقی آبدارخانه

در مکانهای مختلفی می توان استفاده نمود. سولهها،  (Shutters Electric Shutters)از کرکره برقی آبدارخانه

ها هستندها از جمله این مکانساختمانهای تمام کارخانجات و پنجره کرکره برقی پنجره در آبدارخانه شرکت  .

های متفاوتی را با خود به همراه دارندها مزیتباشد؛ زیرا این کرکرههای مختلف بسیار پر کاربرد میشرکت . 

های کرکره برقی پنجره در آبدارخانه شرکت مزیت  

اشاره  توان به موارد زیرها میباشد. از این مزیتهای مختلفی میدارای مزیتکرکره برقی پنجره در آبدارخانه شرکت 

 :کرد

 توان با ریموت باز و بسته کرد و در زمان صرفه جویی کردها را به راحتی میاین کرکره . 

  دباعث ایجاد یک فضا با درجه امنیت باال می شوکرکره برقی پنجره در آبدارخانه شرکت استفاده از . 

 ده از این نوع کرکره موجب زیبایی بخشیدن به محیط کار یعنی آبدارخانه شرکت خواهد شداستفا . 

 ودشهمچنین یک مزیت مهم این سیستم جلوگیری از ورود اشعه های خطرناک خورشید به فضای داخلی می . 

  داخل کند و از ورود صداهای مختلف به به عنوان یک عایق نیز عمل میکرکره برقی پنجره آبدارخانه

کندساختمان جلوگیری می . 

 های مختلف باعث ایجادهای مختلف سفارش داد. استفاده از رنگتوان این کرکره را در رنگهمچنین می 

شوندها میهارمونی در بین دیگر وسیله . 

 در صورت استفاده از بهترین جنس موتور و تیغه از صدای بسیار پایینی برخوردار هستند. 

 بهره بردکرکره برقی پنجره توان از و با هر آب و هوایی میها در تمامی مکان . 

  کرکره برقی پنجرهسرویس نمودن  .از هزینه بسیار پایینی برخوردار است  

 .برای سفارش کرکره برقی پنجرهدر رنگهای مختلف میتوانید به سایت ایران کرکرهمراجعه کنید

ه شرکتساختار تشکیل دهنده کرکره برقی پنجره در آبدارخان  

د زیر ها شامل موارهای مختلفی تشکیل شده است. این قسمتاز قسمت کرکره برقی پنجره در آبدارخانه شرکتیک 

باشندمی : 

 موتور کرکره برقی پنجره 

 تیغه کرکره برقی پنجره 

های آن پنجره شود. دلیل استفاده از آن این است کهاز موتور تیوبالر استفاده می کرکره برقی پنجرهبه طور کلی برای 

ست.همچنین شوند و قدرت موتور تیوبالر برای داشتن عملکرد باال کرکره برقی پنجره کافی اکمتر باز و بسته می

هستندها شامل تیغه فوم دار و امنیتی دارای دو نوع تیغه است. این تیغهکرکره برقی پنجره . 

 کرکره برقی پنجره پلی کربنات در آبدار خانه شرکت

شوند. یها تعیین مها بر اساس نوع متفاوت آندارای انواع مختلفی است و به همین علت قیمت آنکرکره برقی پنجره 

کرکره ن نوع است. ایکرکره برقی پنجره پلی کربنات در ابدارخانه شرکت، انواع کرکره برقی پنجره یکی از بهترین 

نوع کرکره  هایی است که اینیکی از مواردی است که دارای محبوبیت بسیار باالیی است. این محبوبیت به علت مزیت

دهد. راد میقابلیت مشاهده داخل ساختمان را به منظور امنیت بیشتر به افکرکره برقی پنجره پلی کربنات  .برقی دارد

ت بسیار ها، این نوع کرکره از مقاومباشد. به غیر از این ویژگیر میهمچنین از خاصیت ضد حریق بودن نیز برخوردا

االیی را باالیی بهره مند هستند؛ به همین علت در برابر ضربات مختلف و یا عوامل طبیعی محیط از خود استحکام ب

 شوند. همچنین ازمیرود، دچار زنگ زدگی نها به کار میای که در آنها به علت نوع تیغهدهند. این کرکرهنشان می
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نوع پلی  کند. باالترین امنیت در بین کرکره برقی پنجره مربوط بهبه داخل ساختمان جلوگیری می UV ورود اشعه

 .کربناتی آن است

ره به حود شود. بیشترین درصدی که این کرکهای مختلفی استفاده میدر مکانکرکره برقی پنجره پلی کربنات از 

هایی هستند که از امنیت بسیار باالیی برخوردار هستند. از جمله صرافیاختصاص داده است مکان ها، طال ها، بانک

ای ههای معمولی نیز بهره برد. مانند آبدارخانهتوان در ساختمانها و...به غیر از این موارد از این کرکره میفروشی

های مختلفشرکت . 

 نصب کرکره برقی پنجره در آبدارخانه شرکت

پنجرهبه دلیل حساسیتهایی که در آن وجود دارد نیازمند حرفهایترین نصابان است تا با رعایت و  نصب کرکره برقی

آبدارخانه  کرکره برقی پنجره درپیروی از قوانین و استانداردهای موجود بهترین نصب را رعایت دهند. نصب نادرست 

غهن به صدای باالی ایجادشده توسط تیتواآورد. از این مشکالت میمشکالت متعددی را با خود به همراه میشرکت  ها 

روی  شود. فشار بربه صورت غلط نصب شود باعث فشار به موتور میکرکره برقی اشاره کرد. همچنین اگر یک 

وگیری شود و در نهایت کرکره انتخابی شما عملکردی نخواهد داشت. پس برای جلموتور باعث از کار افتادگی آن می

ت باید به دنبا  بهترین نصابان بوداز بروز این گونه مشکال . 

ایران کرکره با اعزام بهترین نصابان به محل مورد نظر، شما را از یک کرکره برقی پنجره که دارای یک عملکرد 

ای هتوانید اقدام به اعزام نصابان حرفهای درج شده در سایت میسازد. پس با شمارهبسیار مناسب است بهره مند می

 .کنید

کره برقی پنجره در آبدارخانه شرکتقیمت کر  

وتور و تیغه دو شوند قیمت یک کرکره به سمت باال و یا پایین تغییر پیدا کند. معوامل مختلفی وجود دارند که باعث می

یش پیدا گزینه بسیار مهم است. هر چقدر تیغه از مساحت و ضخامت باالتری برخوردار باشد قیمت نهایی آن نیز افزا

دلیل آن  باشد و، کرکره پلی کربنات دارای قیمت بیشتری میانواع کرکره برقی پنجرههمچنین در بین خواهد کرد. 

باشد.برای آگاهی یافتن از قیمتها میتوانید به سایت ایران استحکام، درجه امنیت باال و تمام موارد ذکر شده می

 .کرکرهمراجعه کنید و پس از برقراری تماس با کارشناسان مربوطه  از تمامی هزینههای مربوطه اطالع یابید

 خرید کرکره برقی پنجره در آبدارخانه شرکت

د. ایران کرکره مراجعه کنیایران کرکره توانید به سایت را دارید میخرید کرکره برقی پنجره آبدارخانه شرکت اگر قصد 

د هستند و به ها از قیمت مناسبی بهره منرهاست. همچنین این کرککرکره برقی شرکت تولیدکننده و ارائه دهنده بهترین 

ایران کرکره عرضه کننده محصوالت خود به دو صورت حضوری و غیر .راحتی میتوانید اقدام به تهیه آن کنید

باشدحضوری می . 
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