
 

 

 موتور کرکره پرسرعت

های های مختلفی از کرکرهامروزه برای مکان) Shuttle EngineHigh Speed (موتور کرکره پرسرعت

  .های مختلفی برخوردارنددارای موتوربرقی هستند و از توان هاکرکره شود اینبرقی استفاده می

 باشد، بیشترها میکنند میزان سرعت آنها استفاده مییکی از دغدغه اصلی افرادی که از این کرکره

شود از سرعت موتور کاسته دارای سرعت کمی هستند چراکه وزن زیاد کرکره باعث می های پرقدرتکرکره

 .اندشدهساخته هاییموتور کرکره شود اما خوشبختانه با پیشرفت تکنولوژی

موتور  ار خوبی برخوردارند اینبالا از توان و قدرت بسیکه دارای سرعت بسیار خوبی هستند و ضمن سرعت

 موتور کرکره پرسرعت شهرت دارند. در این مطلب قصد داریم شمارا انواع موتور کرکره پرسرعت به هاکرکره

 .و قیمت آن آشنا نماییم

 مشخصات موتور کرکره پرسرعت

نشانی، بیمارستان، هایی مانند آتشهای بزرگ و محیطهای عریض و مکانبرای درب موتور کرکره پرسرعت

 .گیرندکارخانه و ... مورداستفاده قرار می

ونقل کند و حملاین است که از برودت هوا به داخل ساختمان جلوگیری می موتور کرکره از مزایای این نوع

میزان لرزش و صدای  امنیت و قدرت بالایی برخوردارند و گیرند همچنین این موتورها از تر انجام میسریع

 .ها بسیار کم استآن

باشد و از چرخش بالایی ها زیاد میبه این صورت است که دور موتور آن کارکرد موتورهای پرسرعت

 .کندهای را باز و بسته میسرعت کرکره و تیغهبرخوردارند به همین دلیل به

شده پیچ آلومینیومی استفادهها نیز از سیمپیچ مسی هستند و در برخی مدلیماین موتورها بیشتر دارای س

 .کننداست همچنین برخی از این موتورها با برق تک فاز و برخی دیگر با برق سه فاز کار می

 انواع موتور کرکره پرسرعت

وجه به وزن کرکره توان با تشود که میهای مختلفی ساخته میها و مدلدر مارک موتور کرکره پرسرعت

به دودسته موتورهای ساید صنعتی  موتور کرکره پرسرعت طورکلیخود مقدار توان مناسب را انتخاب کرد، به

 شوند،پرسرعت و موتورهای توبولار پرسرعت تقسیم می

https://www.alibaba.com/showroom/roller-shutter-motor.html
http://irankerkere.com/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%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-tsp/
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https://motorkerkere.com/%d9%85%d9%88%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/
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ها سرعت کمی دارند و وزن باید توجه داشت که تمامی موتورهای ساید پرسرعت نیستند و برخی از آن

توان از باشند و میهای صنعتی ساید پرسرعت میباشد اما مدلها میرکره علت کاهش سرعت آنسنگین ک

 .ها و... استفاده کردهای بزرگ، مراکز امداد و نجات، نیروگاهها برای سولهآن

ه شوند. ذکر این نکتموتورهای توبولار نیز در دو نوع موتور با سرعت استاندارد و موتور پرسرعت تقسیم می

شوند که معمولًا تقسیم می ups دار و بدون ups نیز حائز اهمیت است که موتورهای پرسرعت به دودسته

 .شده تا هنگام قطع برق از آن استفاده کرداز سیستم خلاص کن دستی استفاده ups های بدوندر مدل

 نصب موتور کرکره پرسرعت

 موتور کرکره پرسرعت اهم متفاوت است؛ بنابراین نصبطور که میدانید نصب موتورهای ساید و توبولار بهمان

های ساید و توبولار آن را به کمک دفترچه توانید هر دو مدلباشد شما مینیز با توجه به نوع آن متفاوت می

 .راهنمای آن نصب نمایید

ه انجام دفترچه راهنمای نصب آن وجود دارد که باید مراحل را مطابق دفترچ موتورهای پرسرعت در بیشتر

شوند اما موتور د در خارج از رول و بر روی دو صفحه پلیت نصب میهای پرسرعت سایموتور کرکره .داد

شوند و برای نصب به یک صفحه پلیت نیاز دارند و تا های توبولار پرسرعت داخل رول نصب میکرکره

 ها باهم متفاوت است،حدودی مراحل نصب آن

نیاز به تخصص دارد و بهتر است نصب این موتورها را به  پرسرعت موتور کرکره  طورکلی نصببه

 .های مجاز و نیروهای متخصص بسپارید تا موتور شما دچار سوختگی و اختلال نشودنمایندگی

 خرید موتور کرکره پرسرعت

های مختلفی مراجعه نمایید اما ها و نمایندگیتوانید به فروشگاهمی های پرسرعتموتور کرکره برای خرید

کنیم که خرید خود را از شرکت را دارید ما به شما پیشنهاد می موتور کرکره پرسرعت ر قصد خریداگ

 .بان گستر قائم انجام دهیددیده

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

 .فنی آن مشورت نماییدگارانتی و مشخصات آن با واحد فروش و یا واحد 

است و موتورهای آن با آلیاژ و مواد باکیفیت  های موتور پرسرعتمدل کننده تمامیاین شرکت عرضه

 .اند درنتیجه طول عمر موتورها زیاد است و قیمت آن نیز با توجه به گارانتی بسیار مناسب استشدهساخته

 قیمت موتور کرکره پرسرعت

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%b3%d8%a7%db%8c%d8%af/
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%b3%d8%a7%db%8c%d8%af/


 

 

باشند همچنین بیشتر از موتورهایی است که دارای سرعت استاندارد می عتهای پرسرموتور کرکره قیمت

است اما با توجه به تنوع مارک  موتورهای پرسرعت توبولار قیمت موتورهای ساید صنعتی پرسرعت بیشتر از

 :ها به عوامل زیر بستگی داردو مدل این موتورها نیز از قیمت ثابتی برخوردار نیستند و میزان قیمت آن

 میزان قدرت و توان  قیمت موتورهای پرسرعت ترین عامل تأثیرگذار در میزانقدرت توان موتور: مهم

 .باشد، هراندازه توان موتور بیشتر باشد قیمت آن نیز بیشتر خواهد بودها میآن

  میزان گارانتی و خدمات پس از فروش: برخی از موتورهای پرسرعت از خدمات پس از فروش و

 .ها نیز بیشتر استر برخوردارند به همین دلیل میزان قیمت آنگارانتی بیشت

 های های مختلف اروپایی و چینی هستند قیمت مارکجنس و برند موتور: این موتورها دارای مارک

 .ها بیشتر استباشد زیرا دوام و کیفیت آنهای چینی میاروپایی بیشتر از مدل

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

های آلومینیومی پیچپیچ مسی هستند طول عمر بالاتری نسبت به سیمموتورهایی که دارای سیم

 .شونددارند و دچار سوختگی نمی

توان قیمت ثابتی برای موتورها پرسرعت در نظر گرفت؛ یبنا بر آنچه گفته شد و با توجه به نوسانات بازار نم

موتور  شود برای اطلاع یافتن از میزان قیمتبنابراین اگر قصد خرید این موتورها را دارید به شما پیشنهاد می

بان گستر قائم تماس حاصل نمایید و بخواهید با توجه به نوع با واحد فروش شرکت دیده کرکره پرسرعت

 .در انتخاب مدل و توان موتور راهنمایی نماید کرکره شمارا

 فروش موتور کرکره پرسرعت

ها به رسند که مشخصات برخی از آنها و برندهای متفاوتی به فروش میدر مدل های پرسرعتموتور کرکره

 :باشدشرح زیر می

 رمی کیلوگ 033های نیوتونی: این نوع موتور برای درب 033بارزانته  موتور کرکره پرسرعت

باشد و دور می 42کند سرعت دور موتور در هر دقیقه شده است و با برق سه فاز کار میساخته

توان از آن باشد که در مواقع قطع برق میدارای ترمز اضطراری و سیستم خلاص کن دستی می

استفاده کرد درنتیجه از امنیت بالایی برخوردار است و از سقوط کرکره در هنگام قطع برق 

 .کندگیری میجلو

  کیلوگرمی مستر: این موتور نیز از موتورهای پرسرعت است که صدا و  033موتور ساید پرسرعت

دور در  81باشد و دارای سیستم خلاص کن دستی است سرعت موتور آن لرزش آن بسیار کم می

 .باشدمترمربع می 43هر دقیقه و تا ابعاد 

  



 

 

جهت درب اتوماتیک رول آپ با عملکرد شفت مستقیم ساخت  گیربکسی سه فاز موتور کرکره پرسرعت ساید

 کمپانی الرو آلمان

 . نیوتن به همراه مرکز کنترل پیشرفته فابریک و خلاص کن ۷۵۱نیوتن تا  ۰۷۱با قدرت گشتاور از 

 .بصورت هندل یا زنجیر جهت درب های رول آپ عریض و طویل و جهت تردد های بالا مناسب می باشد

)کرکره برقی( در محیط های صنعتی بدلیل کاهش زمان نقل و ب های اتوماتیک رول آپدر استفاده از

 انتقالات

 .و جلوگیری از برودت هوا به عنوان یکی از گزینه های مطلوب در کارخانه و محیط های صنعتی می باشد

با توجه به عریض بودن ورودی سوله های صنعتی و تردد مکرر و مداوم وسائط  موتور کرکره برقی پر سرعت

موتور های ساید  که سایبان یا  و درب های کرکره ای صنعتی استفاده از…. نقلیه مثل کامیون ، لیفتراک و 

 .استاندارد جهت نصب این نوع درب ها می باشد )گیربکس مستقیم( گزینه ای صنعتی

ر کرکره برقی پر سرعت استفاده از درب های اتوماتیک رول آپ )کرکره برقی( در محیط های صنعتی موتو

بدلیل کاهش زمان نقل و انتقالات و جلوگیری از برودت هوا موتور کرکره برقی پر سرعت به عنوان یکی از 

 .گزینه های مطلوب در کارخانه و محیط های صنعتی می باشد

موتور کرکره ساید پرسرعت ، موتور کرکره برقی پر سرعت،قیمت موتور کرکره  موتور کرکره پر سرعت ،

 پرسرعت

 کنید کلیک جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان
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