
 

 

 موتور کرکره ساید

های پرتردد و حتی پارکینگ منازل امروزه برای بیشتر مکان )Side Shuttle Engine (موتور کرکره ساید

 .تر صورت گیردو سریع تروآمد راحتشود تا رفتاستفاده می های برقیکرکره از

ها باشد که این موتور دارای انواع مختلفی است برخی از آنها میر آنهای برقی موتوکرکره ترین جزءمهم

های های پرتردد و کرکرههای سبک هستند و برخی دیگر جهت مکانهای کم تردد و دربمناسب مکان

شده های پرتردد ساختههایی که برای مکانور کرکرهگیرند. یکی از انواع موتسنگین مورداستفاده قرار می

باشد. در این نوشتار قصد داریم شمارا با این موتور کرکره و مشخصات آن آشنا می موتور کرکره ساید است

 .نماییم

 کرکره برقی موتور کرکره ساید

وع اصلی موتور کرکره رسند شامل دو نهایی که در بازار ایران به فروش میطورکلی بیشتر موتور کرکرهبه

 .شوندمی موتور کرکره ساید توبولار و

باشد و های کم تردد است چراکه دارای اندازه کوچکی میهای کوچک و مکانموتورهای توبولار مناسب درب

های تری است و مناسب مکاندارای قدرت و اندازه بزرگ موتور کرکره ساید معمولًا قدرت کمی دارد اما

 سانتیمتر است و به همین دلیل بهتر است 06باشد، طول این موتور حدودًا های سنگین میهپرتردد و کرکر

. 

رغم قدرت زیادی که دارد های کوچک نصب نشود این موتور دارای مزایای زیادی است مثلًا علیدر مکان

اده از فنر و جای استفکند همچنین در ساخت این موتور بهصدا است و سروصدایی در محیط ایجاد نمیکم

شود و شده و درنتیجه مانند سایر موتورها فنر آن دچار شکستگی نمیدستی استفادهکاسه فنر از زنجیر چرخ

 .خیلی به تعمیر نیاز ندارد تنها مشکل این موتور این است که سرعت زیادی ندارد

دار آن بیشتر است اما UPS باشد که معمولًا قیمتآپ میدار و بدون بکآپموتور ساید دارای دو نوع بک

 .مرتبه کرکره را بازبسته کرد 06شود که در هنگام قطع برق بتوان حدود باعث می UPS همین

 بهترین موتور ساید کرکره برقی

اند از: های اروپایی عبارتهای اروپایی و چینی هستند. برخی از مدلموتورهای ساید کرکره برقی دارای مدل

توان به اسمارت، بازرانته، سیماران، بتا و های چینی میتی ایتالیا و از مدلافلمان و بیمارانتک آلمان، الرو آ

 .اتومات را نام برد

https://www.alibaba.com/showroom/roller-shutter-side-motor.html


 

 

هرکدام از این موتورها دارای مزایا و معایبی هستند مثلًا موتورهای اروپایی دارای دوام و کیفیت بالایی 

 UPS کنند درنتیجه ازورها با برق سه فاز کار میشود و این موتها در بازار یافت نمیهستند اما قطعات آن

کیفیت هستند اما موتور چینی تحت لیسانس کیفیت کند در مقابل موتورهای چینی برخی بیپشتیبانی نمی

 .خوبی دارد و دارای قیمت مناسبی هستند

هایی نیز پیچی آن از جنس مس باشد چراکه موتورطورکلی بهتر است موتوری را انتخاب کرد که سیمبه

شود و به پیچی آن آلومینیومی است و آلومینیوم هنگام کار کردن موتور زود داغ میوجود دارد که سیم

موتوری  موتور کرکره ساید پیچی دچار سوختگی شود؛ بنابراین بهترینهمین دلیل ممکن است که سیم

 .پیچی بهتری داشته باشداست که گیربکس و سیم

 رقیخرید موتور ساید کرکره ب

های مطمئن مراجعه نمایید بیشتر ها و فروشگاهبهتر است به شرکت موتور کرکره ساید برای خرید

ها مطمئن خواهد رسانند و درنتیجه خرید از آنهای معتبر محصولات خو را با گارانتی به فروش میفروشگاه

 .کنیمر قائم را پیشنهاد میبان گستبود، اگر قصد خرید موتورهای ساید را دارید ما به شما شرکت دیده

های این شرکت از دوام و کیفیت بالایی برخوردارند و محصولات آن دارای ضمانت چراکه تمامی موتور کرکره

توانید برای اطلاع از این شرکت بسیار مناسب است و شما می موتور کرکره ساید باشد همچنین قیمتمی

 .تماس برقرار نمایید های موتورها با مشاوران این شرکتلیست قیمت

 طریقه نصب موتور ساید کرکره برقی

تر از موتورهای توبولار است چراکه این موتور روی صفحه پلیت و طریقه نصب موتور ساید کرکره برقی آسان

 .شودخارج از رول نصب می

ا تنظیم نمود دنده را روی صفحه پلیت نصب کرد سپس موتور ربرای این کار ابتدا باید موتور زنجیر و چرخ

ها باید به شکلی تنظیم شود که با کلیدهای دو مهره تنظیم بر روی موتورهای ساید وجود دارد که مهره

 .ها به کلید برخورد کندکناری برخورد نداشته باشد زیرا اگر هنگام بالا و پایین شدن رفتن کرکره مهره

صورت پیچی موتور ساید بها انجام داد، سیمکشی موتور رشود در مرحله بعد باید سیمجریان برق قطع می

آماده و سوکتی است و تنها باید آن را بر روی موتور قرار داد و در پایان کار کد دهی ریموت را انجام دهید. 

باید توجه داشته باشید که بهتر است تمامی این مراحل توسط فردی ماهر و متخصص انجام گیرد تا در 

 .اد نشودکارکرد موتور اختلالی ایج

 انواع موتور ساید کرکره برقی



 

 

ها آشنایی های مختلفی مانند اروپایی و چینی است که قبلًا با آندارای انواع و مارک موتور کرکره ساید

ولتی آن مجهز به  42ولتی هستند مدل  446و  42اید اما تمامی موتورهای ساید دارای دو نوع پیداکرده

 446ا مدل وسیله این سیستم کرکره را باز و بسته کرد امتوان بهاست و هنگام قطع برق می UPS سیستم

توان از سیستم خلاص کن دستی استفاده کرد به است و هنگام قطع برق تنها می UPS ولتی آن بدون

 .های سنگین با ابعاد بزرگ استفاده شودهمین دلیل بهتر است این مدل برای درب

 کاور موتور ساید کرکره برقی

گیرد اما اگر موتور ردوخاک قرار میشود و معمولًا در معرض گخارج از رول نصب می موتور کرکره ساید

کاری نیز قرار دارد بهتر است برای آن شده و در معرض باران و دستکرکره شما در بیرون از کرکره نصب

متر میلی 1تا  0/6کند و ضخامت آن مابین درستی از موتور محافظت میکاور خریداری نمایید این کاور به

هایی است تا بتوان باشد. کاور موتور ساید دارای دریچهی و سفید میبندی آن معمولًا خاکستراست و رنگ

 .توان آن را به صفحه پلیت جوش یا پیچ و مهره کردراحتی تنظیم کرد و میموتور را به

 فروش موتور ساید کرکره برقی

 :اند ازها عبارترسد برخی از این مدلهای مختلفی به فروش میموتور کرکره ساید در مدل

 ولتی است و در دو نوع 446و  42تور ساید اتومات: که دارای ولتاژ جک یا موتور مو UPS دار و

 شودعرضه می UPS بدون

 ولتی است و قدرت موتور آن  446و  42سی: که دارای ولتاژ جک یا موتور دیموتور ساید اس

 کیلوگرم را دارد 1066تا  066جایی قابلیت جابه

 موتور ساید TOR AC: ولتی است و مجهز به قدرت برق  446و  42رای ولتاژ جک یا موتور که دا

 است UPS اضطراری

 کیلوگرم را دارد 266تا  066جایی موتور ساید فوجی: که قدرت موتور آن قابلیت جابه. 

کیلوگرم و جهت نصب بر روی انواع کرکره برقی از جمله  ۰۵۱۱الی  ۰۵۱موتور کرکره برقی ساید با قدرت 

 .ی مغازه ، کرکره برقی سوله و کرکره برقی پارکینگ تولید می شوندکرکره برق

موتور کرکره برقی ساید می توان به تردد بالای این موتورها، قدرت بالا و امکان تعمیر و  از مزیت های اصلی

 AC تعویض موتور ساید بدون دستکاری دیگر تجهیزات کرکره برقی، اشاره نمود. موتور ساید در انواع

تولید می شود که البته هر دو نوع دارای زنجیر خلاص  ( دار UPS ) دارای برق اضطراری DC لی ومعمو

 .کن دستی نیز هستند

 برندهای موتور کرکره برقی ساید



 

 

 … تی ایتالیا و-اف-موتور کرکره برقی ساید اروپایی: الرو آلمان، مارانتک آلمان، بی

، هیوث، اسمارت، لیفت توربو، SDC سی-دی-بارزانته، استحت لیسانس و چینی:  موتور کرکره برقی ساید

 …اورال و سیگما، اتومات، سیماران، بتا و

 UPS در بیشتر مواقع از برق سه فاز بهره می برند، لذا وجود برق اضطراری موتور کرکره برقی ساید اروپایی

ای اروپایی باتوجه به قیمت بالا، عملًا در این موتورهای کرکره برقی منتفی است. ما انتظار داریم که موتوره

 .مدت گارانتی بالایی نیز داشته باشند

ولی اکثر این موتورها در بازار کشورمان با یکسال گارانتی ارائه می گردند و در صورت خرابی قطعات یدکی 

وپایی آنها به ندرت یافت می شود. نکته دیگری که باید در نظر داشته باشیم این است که موتورهای ساید ار

 .ارائه می شوند… بصورت مجزا از سایر متعلقات مانند مدار فرمان، بلبرینگ، صفحه های جانبی و 

برابر گرانتر از یک موتور ساید  ۰۱اروپایی تقریبًا  موتور کرکره برقی ساید و در نتیجه هزینه تمام شده یک

مشتریان در بازار کشورمان از  ۹۹۹ چینی است. با توجه به نکات بالا خیلی دور از ذهن نیست که تقریبًا

 .موتورهای ساید تحت لیسانس و چینی استفاده نمایند

های چینی بعضًا تحت لیسانس هستند و یا به کلی برند نیز چینی است. تفاوت  موتور کرکره برقی ساید

 .با یکدیگر در نوع متریال گیربکس و سیم پیچ موتور است موتورهای ساید چینی عمده

از سیم پیچی مس بهره می برند ولی موتورهای ارزانتر معمولًا سیم پیچی آلومینیومی  ۰موتورهای درجه 

دارند و در صورت کارکرد ممتد بسیار گرم می شوند و احتمال سوختن سیم پیچ در آنها بسیار بالا است. در 

ولی در انتخاب آن دقت خود نباشید  موتور ساید کرکره برقی مجموع باید گفت که نگران چینی بودن

 .چین جهت پروژه خود استفاده نمایید ۰فرمایید و از اجناس درجه 

 کاربردهای موتور ساید کرکره برقی

در زیر بعضی از  موتور کرکره برقی ساید معمولًا جهت کرکره برقی های سنگین و پرتردد نصب می شوند.

 :کاربردهای موتور ساید کرکره برقی لیست شده است

 موتور کرکره برقی ساید درب ورودی سوله

 موتور کرکره برقی ساید پارکینگ های پرتردد

 موتور کرکره برقی ساید مغازه هایی با دهنه بزرگ



 

 

 موتور کرکره برقی ساید بالکن و پنجره های بزرگ

 قیمت موتور کرکره ساید

 :ثابت نیست و میزان قیمت آن به عوامل زیر بستگی دارد موتور کرکره ساید قیمت

 باشد، برخی از ها میقدرت موتور: یکی از عوامل تأثیرگذار در میزان قیمت موتورهای ساید قدرت آن

کنند. جا میتر را جابههای سبککیلوگرم را دارند و برخی کرکره 1666موتورها تحمل وزن 

 .یابدقدرت موتور بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش میهراندازه 

  ولت آن مجهز به  42گردند، مدل ولتی عرضه می 446و  42مدل موتور: موتورهای ساید در دو نوع

توان از آن استفاده کرد؛ بنابراین قیمت راحتی میاست و هنگام قطع برق به UPS سیستم

 .دار معمولًا بیشتر استUPS هایمدل

  های مختلف اروپایی و چینی هستند که معمولًا قیمت موتور: موتورهای ساید دارای مارکمارک

 طورکلی برای اطلاع یافتن از میزان قیمتهای اروپایی و چینی تحت لیسانس بیشتر است. بهمدل

ها مشورت های اینترنتی مراجعه نمایید و با مشاوران آنبهتر است به فروشگاه موتور کرکره ساید

 .اییدنم

 کنید کلیک جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان 

 

tel://+982155441824/
tel://+982155441824/

