
 موتور کرکره برقی تک فاز

امروزه (Single Phase Electric Shutter Engine)موتور کرکره برقی تک فاز )موتور کرکره برقی تکفاز (

ها از این اند و حتی برای منازل و درب و پنجرهو برقی داده های اتوماتیککرکره ود را بههای قدیمی جای خکرکره

 .شودها استفاده میکرکره

باشند، این موتورها برخی با کنند و دارای انواع و برندهای مختلفی میبا برق کار می های اتوماتیکموتورهای کرکره

 .شوندهای سنگین استفاده میها زیاد است و برای کرکرهشوند چراکه قدرت آنبرق سه فاز تغذیه می

موتور کرکره برقی  هاهایی نیز وجود دارند که به آنبه همین دلیل باید با جریان غیرمتناوب برق کار کنند اما کرکره

موتور کرکره  کنند. در این مطلب قصد داریم شمارا ا انواعها با برق خانگی کار میشود این کرکرهگفته می تک فاز

 .و قیمت آن آشنا نماییم برقی تک فاز

 موتور کرکره برقی تک فاز مشخصات

و منازل مورداستفاده قرار  هاهای مغازهکرکره باشد که برای بیشترنوعی موتور می موتور کرکره برقی تک فاز

های جایی دربشود تا توان جابههای سه فاز استفاده میگیرد، معموالً برای درب کارخانه و سوله از موتور کرکرهیم

 .سنگین را داشته باشند

شود این موتورها با جریان برق شهری های کم تردد از موتور تک فاز استفاده میو محیط های سبککرکره اما برای

 .شودها موتور تک فاز گفته میکنند و به همین دلیل به آنار میمتناوب یعنی برق تک فاز ک

 ups باشند و بیشتر این موتورها مجهز به مدار فرمان باتری دار یاپیچی میتنها دارای یک سیم موتورهای تک فاز

 .هستند تا در مواقع قطع برق از این سیستم استفاده کرد

ها باشد و قدرت و توان آنها مسی و برخی آلومینیومی میپیچ برخی از آنماین موتورها دارای انواع مختلفی هستند سی

 .گیردهای مختلف مورداستفاده قرار میها با وزنوات است که هرکدام برای درب 0555تا  05از 

 انواع موتور کرکره تک فاز

به برند و مقدار توان آن از شود که با توجه در انواع و برندهای مختلفی ساخته می موتور کرکره برقی تک فاز

تقسیم  موتور ساید و موتور توبوالر به دو نوع موتور کرکره تک فاز طورکلیهای مختلفی برخوردارند، بهقیمت

 .باشندشود، تمامی موتورهای توبوالر تک فاز هستند و برخی از موتورهای ساید نیز تک فاز میمی

کیلوگرم به باال با  0055کیلوگرم است و موتورهای ساید  1000 موتور تک فاز ساید در حال حاضر باالترین توان

تقسیم  ups دار و بدون ups به دو نوع موتور کرکره برقی تک فاز بندی دیگرکنند. در تقسیمبرق سه فاز کار می

 .شوندمی

ز و بسته کرکره با ups وسیلهدار دارای باتری ذخیره هستند و اگر جریان برق شهری قطع شود به ups هایمدل

ای هستند و باتری ذخیره ندارند اما هنگام قطع برق دارای مدار فرمان ساده ups های بدونشود در مقابل مدلمی

 .ها برای باز و بسته کردن کرکره استفاده کردتوان از سیستم خالص کن آنمی

 نصب موتور کرکره تک فاز

ها ساده و سریع است و طورکلی نصب آنباشد اما بهوت میبا توجه به نوع آن متفا موتور کرکره برقی تک فاز نصب

 .راحتی نصب نماییدهای ساید و توبوالر آن را بهتوانید هر دو مدلشما می
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های تک فاز ساید در خارج از رول و در سمت راست یا چپ کرکره و بر روی دو صفحه پلیت نصب موتور کرکره

سانتیمتر باشد و صفحه پلیت سمت دیگر  05در  05عاد صفحه پلیت باید شود ابشوند در سمتی که موتور نصب میمی

 .سانتیمتر باشد 05در  05تری و باید دارای اندازه کوچک

شوند و به یک صفحه پلیت نیاز دارند و تا حدودی مراحل های تک فاز توبوالر داخل رول نصب میاما موتور کرکره

نیاز به تخصص دارد و بهتر است برای  موتور کرکره برقی تک فاز صبطورکلی نها باهم متفاوت است، بهنصب آن

 .نصب موتورها با نیروی متخصص تماس بگیرید تا موتور شما دچار آسیب و سوختگی نشود

 خرید موتور کرکره تک فاز

موتور کرکره  دهای مختلفی مراجعه نمایید اما اگر قصد خریتوانید به فروشگاههای تک فاز میبرای خرید موتور کرکره

 .انجام دهید بان گستر قائمشرکت دیده کنیم که خرید خود را ازرا دارید ما به شما پیشنهاد می برقی تک فاز

توانید به آدرس اینترنتی این شرکت مراجعه کرده و در ارتباط باقیمت محصول و میزان گارانتی و برای این کار می

است و  های موتور کرکره تک فازمدل کننده تمامید. این شرکت عرضهمشخصات آن با واحد فروش آن مشورت نمایی

اند درنتیجه طول عمر موتورها زیاد است و قیمت آن نیز با توجه به شدهموتورهای آن با آلیاژ و مواد باکیفیت ساخته

 .گارانتی بسیار مناسب است

 قیمت موتور کرکره برقی تک فاز

های توبوالر آن قیمت کمتری نسبت باشد، همچنین مدلر از موتورهای سه فاز میکمت موتور کرکره برقی تک فاز قیمت

باشند و به همین دارای انواع و برندهای مختلفی می موتورهای تک فاز طورکلیدارند اما به ساید تک فاز هایبه مدل

 :ها به عوامل زیر بستگی دارددلیل از قیمت ثابتی برخوردار نیستند و میزان قیمت آن

 دارای گارانتی بیشتر و خدمات پس از  موتورهای تک فاز میزان گارانتی و خدمات پس از فروش: برخی از

 .باشدیشتر از سایر موتورها میها نیز کمی بباشند که قیمت آنفروش می

 باشد، ها میقدرت آن قیمت موتورهای تک فاز قدرت توان موتور: از دیگر عوامل تأثیرگذار در میزان

 .هراندازه توان موتور بیشتر باشد قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود

 نی هستند قیمت های مختلف اروپایی، ایرانی و چیدارای مارک موتورهای تک فاز :جنس و برند موتور

 .گیردترین رده قرار میهای چینی در پایینباشد و قیمت مدلهای اروپایی بیشتر از برندهای دیگر میمارک

 کاررفته در موتور نیز در میزان قیمت آن تأثیرگذار است پیچی موتور: نوع آلیاژ بهنوع آلیاژ و سیم

های آلومینیومی دارند و دچار پیچری نسبت به سیمپیچ مسی هستند طول عمر باالتموتورهایی که دارای سیم

شوند های سبک استفاده میهای کم تردد و دربکه این موتورها برای محیطشوند؛ البته ازآنجاییسوختگی نمی

 .خوبی کار خواهد کردها نیز بهپیچ آلومینیومی آنسیم

مت ثابتی برای موتورها تک فاز در نظر گرفت؛ بنابراین توان قیبر آنچه گفته شد و با توجه به نوسانات بازار نمیبنا

موتور کرکره برقی تک  شود برای اطالع یافتن از میزان قیمتاگر قصد خرید این موتورها را دارید به شما پیشنهاد می

 .بان گستر قائم تماس حاصل نماییدبا واحد فروش شرکت دیده فاز

 فروش موتور کرکره برقی تک فاز

رسند برخی از این های مختلفی مانند توبوالر و ساید به فروش میطور که گفته شد موتور کرکره تک فاز در مدلهمان

 :اند ازها عبارتمدل

 کیلوگرمی  005های نیوتونی: این موتور برای درب 140 موتور کرکره تک فاز توبوالر لیونکس

باشند همچنین این موتورها دارای آداپتور درصد مسی می پیچ صدو سیم ups اند و مجهز به سیستمشدهساخته

 .شده و صدا و لرزش بسیار کمی هستندتقویت

   



 کیلوگرمی: این موتور دارای سیستم 150 موتور کرکره تک فاز ساید بارزانته ups باشد و سرعت دور می

 .دور است 05موتور آن در هر دقیقه 

   

  این موتور بدون : ی بارزانتهکیلوگرم 033موتور کرکره تک فاز ساید ups  است حداکثر سرعت موتور آن

متر باشد این موتور از توان بسیار باال میلی 005باشد و طول قطر شفت کرکره آن باید دور در دقیقه می 0/6

 .و صدا و لرزش کمی برخوردار است

 تک فاز SDC موتور کرکره برقی تکفاز اس دی سی

 بررسی مشخصات, انتخاب و خرید آنالین ,رقی تکفازقیمت موتور کرکره ب لیست -

در انواع با و  موتور کرکره برقی تکفاز هوشمند اتوماتیک : تک فاز SDC اس دی سی موتور کرکره برقی تکفاز

 UPS بدون یو پی اس

 


