
 

 

 موتور کرکره

شود و دارای انواع و نصب می هاکرکره ای است که معمولًا در کناروسیله)Shuttle Engine (موتور کرکره

 .باشدهای مختلفی میمدل

شود تا استفاده می های اتوماتیک و برقیکرکره از کرکره دستی جایهای پرتردد بهامروزه برای بیشتر مکان

ها ترین جزء آناند که مهمشدههای مختلفی ساختهها از اجزاء و قسمتتر انجام گیرد این کرکرهتردد راحت

 .ور مناسب بسیار دارای اهمیت استباشد، انتخاب موتموتور می

چراکه اگر موتور را با توجه به میزان دفعات باز و بسته شدن کرکره و وزن درب انتخاب نکنید ممکن است 

ها و مشخصات آن انواع کرکره باز و بسته شدن کرکره دچار اختلال شود. در این مطلب قصد داریم شمارا با

 .آشنا نماییم

 انواع موتور کرکره

 .ها دارای انواع دیگری هستندباشد که هرکدام از اینبازار ایران دارای دو نوع کلی توبولار و ساید می در

های سانتیمتر است و خود دارای مدل 03به شکل لوله است و طول آن حدودًا  موتور توبولار

دارای صدا و لرزش خیلی کمی است و نصب   کیلوگرم است؛ 033و  335003،، 035،35135،335،03

 آن سریع و آسان است؛

سبک و های دارای امنیت زیادی است و به علت اندازه کوچکی که دارد مناسب درب موتور طورکلی اینبه

های سنگین مورداستفاده قرار های پرتردد و درببرای مکان موتور ساید های کم تردد است در مقابلمحیط

کند باشد و فضا زیادی را اشغال میسانتیمتر می 03رای وزن زیادی است و طول آن حدود نیز دا  گیرد ومی

دارای مزایای زیادی است مثلًا   های کوچک از آن استفاده کرد امابه همین دلیل هرگز نباید برای مکان

 .شود و نصب و تعمیر آن راحت استصدا است و خارج از رول نصب میبی

 موتور کرکره فونیکس

شود نوعی موتور است که توسط کمپانی نیز شناخته می ایموتور استوانه که به نام موتور کرکره فونیکس

 .شده است و به دلیل اندازه کوچکی که داردفونیکس عرضه

های وزن قادر به باز و بسته کردن کرکره موتور کوچک های کوچک بسیار مناسب است اما همینبرای محیط

 IP 44 باشد، این موتور طبق استاندارددور می ،،تا  7دور موتور آن در هر دقیقه  نیوتون است و 33،

راحتی از آن باشد تا بتوان در هنگام قطع برق بهشده است و مجهز به سیستم خلاص کن دستی میساخته

 .استفاده کرد

https://www.manomano.co.uk/electric-shutter-motor-3830
http://irankerkere.com/
https://motorkerkere.com/%d8%af%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://motorkerkere.com/category/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b1/
https://motorkerkere.com/category/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%aa%db%8c%d9%88%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%b1/
https://motorkerkere.com/category/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/


 

 

 موتور کرکره برقی نوبل

قاوم و باکیفیت است که از قدرت بالایی برخوردار باشد که بسیار مهای پر فروش نوبل مییکی دیگر از مارک

کیلوگرم استفاده  333،های تا وزن های پرتردد و درباست و به همین دلیل بهتر است از آن برای مکان

 .متر را دارد 0کرد و قابلیت بالا بردن کرکره تا 

تم خلاص کن زنجیری دار و معمولی است؛ مدل معمولی دارای سیساسدارای دو مدل یوپی موتور نوبل

دار آن علاوه بر زنجیر دستی مجهز  UPS توان از آن استفاده کرد اما مدلدستی است و هنگام قطع برق می

 .باشد تا هنگام قطع و اتصالات برق از آن استفاده کردولتی می 003به سیستم برق اضطراری 

 موتور کرکره برقی ایرانی

های خارجی آن نیز برخی اروپایی و گردد و مدلخارجی عرضه می در دو نوع ایرانی و موتور کرکره برقی

گردد که از کیفیت بالایی برخوردار است و های ایرانی آن نیز در بازار عرضه میبرخی چینی هستند اما مدل

 شودبه انواع مختلفی تقسیم می موتور ایرانی خارجی باشد،  توان جایگزین مناسبی برای نوعمی

ها را انتخاب کرد، مزیت نوع ایرانی این است توجه به وزن درب و میزان بودجه خود یکی از آن توان باکه می

توان از خدمات اندازی آن مشکلی وجود ندارد و میشود و برای نصب و راهکه توسط خود شرکت نصب می

 .شرکت عرضه دهنده آن نیز استفاده کرد

 موتور کرکره بارزانته

باشد، های سنگین میهای پرتردد و کرکرهی از موتورهای پرقدرت است و مناسب مکاننیز یک موتور بارزانته

باشد و کیفیت بالایی دارد تنها مشکل این محصول این است که ولتی می 003و  03که خود دارای دو نوع 

 .سرعت زیادی ندارد

ین موتور دارای دو نوع طورکلی ادهند، بههای سنگین سرعت موتور را کاهش میچراکه معمولًا کرکره

کیلوگرم  033513350335033،های وزن دار است و مدل معمولی آن برای کرکرهاس پی معمولی و یو

کیلوگرم تعبیه  3،،7،35،3350335های وزن دار آن نیز برای درب UPS شده است و مدلساخته

 .شودمی

 KTM موتور کرکره برقی

باشد ا مناسب پیچ و روتور آن آلومینیومی میاست و سیمبسیار باکیفیت  KTM موتور کرکره برقی

اس دار است که قیمت یوپی اس پی های سنگین است و دارای دو مدل معمولی و یوهای پرتردد و دربمکان

 باشد،دار آن بیشتر می



 

 

یگر این های دکیلوگرم را دارد از قابلیت 13350335033های این موتور قابلیت بازو بسته کردن کرکره

میکرو سوییچ، باز و بسته کردن دستی بدون ریموت و داشتن پلیت قابل ریگلاژ را  3توان دارا بودن موتور می

 .نام برد

 موتور کرکره برقی استرانگ

باشد و دارای دو مدل تک فاز و سه فاز صنعتی یکی ازمحصول خارجی ساخت آلمان می موتوربرقی استرانگ

های بزرگ و پرتردد های کوچک منازل و مدل صنعتی برای محیطو پنجره است مدل تک فاز برای درب

کیلوگرم  033تا  033های تواند از دربدار آن میاس پی گیرد همچنین مدل یومورداستفاده قرار می

 .پرقدرت و بادوام است  پشتیبانی نماید و جزء محصول

 موتور کرکره برقی پاور

های پرتردد مورداستفاده قرار است که برای محیط های قویوتور کرکرهم نیز یکی از POWER موتوربرقی

 .کیلوگرم را دارد 333،های تا گیرد و قابلیت پشتیبانی دربمی

شود و مجهز به سیستم پاراشوت است که در صورت به وجود آمدن دار عرضه میاس دو نوع معمولی و یوپی 

 و CE طورکلی این موتور بر طبق استانداردهایکند؛ بههرگونه نقص فنی از سقوط کرکره جلوگیری می

TVU توان سیستم نصب چشمی و فلاشر را بر آن نصب کردشده و میاروپا ساخته. 

 قیمت موتور کرکره برقی

طور که گفته شد این محصول دارای انواع مختلفی است و به همین دلیل قیمت ثابتی ندارد و قیمت همان

 :آن بستگی به موارد زیر دارد

 برخوردارند چراکه قدرت  موتورهای توبولار ساید از قیمت بیشتری نسبت به  نوع موتور: معمولًا نوع

 کنندنی میهای وزن سنگین پشتیباها بیشتر است و از دربآن

 قابلیت موتور: یکی دیگر از موارد تأثیرگذار در قیمت موتور UPS باشد معمولًا قیمتآن می 

 های معمولی استدار بیشتر از مدل UPS هایمدل

 تر از کنند گرانهای وزن سنگین پشتیبانی میپشتیبانی از وزن درب: موتورهایی که از درب

 باشندموتورهای دیگر می

 ساخت کشورهای مختلفی هستند معمولًا موتورهای اروپایی قیمت  موتورهای کرکره :جنس موتور

و چینی دارند؛ بنابراین شما باید با توجه به وزن کرکره و تعداد  موتورهای ایرانی بیشتری نسبت به

 .در نظر بگیرید موتور کرکره روز بودجه لازم را برایدفعات باز و بسته شدن آن در شبانه



 

 

 وتور کرکرهنمایندگی م

تر خواهد بود و صرفهها بههای در داخل ایران وجود دارد خرید از نمایندگیها نمایندگیبرای تمامی مدل

 ها استفاده کنید و برایشود و شما میتوانید از خدمات آنها با گارانتی عرضه میموتورهای این نمایندگی

 .مشکلی نداشته باشید نصب موتور

ها انجام گیرد، اگر ص نیاز دارد و بهتر است این کار توسط نیروی ماهر نمایندگیچراکه نصب آن به تخص

 قصد خرید دارید ما به شما

کنیم تمامی موتورهای این نمایندگی دارای کیفیت زیادی است و را پیشنهاد می بان گستر قائمشرکت دیده

از قیمت مناسب و گارانتی نیز برخوردار است؛ بنابراین خریدی مطمئن و آسان را با این شرکت تجربه 

 .خواهید کرد

به حساب آورده می شود این قطعه دارای برند های  کرکره برقی یکی از اجزاء مهم در موتور کرکره برقی

دارید می توانید به شرکت ایران  موتور کرکره برقی اشد شما در صورتی که نیاز بهمختلفی در بازار می ب

کرکره ارائه دهند موتور کرکره برقی تماس حاصل فرمایید و قیمت های کرکره برقی را استعلام قیمیت 

 .نمایید

 خود میتوانید جودر دارد که شما بر حسب بوجه به دو صورت ایرانی و خارجی در بازار و موتور کرکره برقی

 .مد نظر خود را سفارش و در منزل و یا محل کار خود نصب و استفاده نمایید موتور کرکره برقی

معمولا نصب میشود و این قطعه در هنگام نصب نیاز به تخصص  کرکره برقی توسط نصاب موتور کرکره برقی

در   با شرکت موتور کرکره مشکل دارید موتور کرکره برقی خاصی می باشد در صورتی که با نحوه نصب

 .تماس باشید

 کنید کلیک جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان

 

  

 

http://irankerkere.com/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c
tel://+982155441824/
tel://+982155441824/

