
 

 

 موتور کرکره برقی سیماران

هایی که در امروزه کرکره )Electric Cement Shutters Engine (موتور کرکره برقی سیماران

ها با جریان برق کار گیرند اتوماتیک هستند و موتور آنری و مسکونی مورداستفاده قرار میهای تجامجتمع

بسیار حائز اهمیت است و موتور باید با توجه به وزن درب و میزان تردد  موتور مناسب کرکره کند انتخابمی

 انتخاب شود

ها اروپایی دارند که برخی از آن تا دچار آسیب و سوختگی نشود، موتورهای کرکره مختلفی در بازار وجود

های متفاوتی دارند یکی از برندهای معتبر و ها و قیمتبرخی چینی و برخی ایرانی هستند که هرکدام قابلیت

باشد که از قدرت بالایی برخوردار است. در این نوشتار می سیماران موتور کرکره برقی پرفروش موتور کرکره،

 .و قیمت آن آشنا نماییم موتور کرکره برقی سیماران قصد داریم شمارا با انواع

 انواع موتور کرکره برقی سیماران

خود را در دو نوع ساید و توبولار روانه بازار کرده است؛ درنتیجه هم برای  سیماران موتورهای کرکره کمپانی

توان از این برند استفاده های سبک میهای کم تردد و دربهای سنگین و هم مکانهای پرتردد و دربمکان

 .کیلوگرمی هستند 055و  055،055های رای وزندا موتورهای ساید سیماران .کرد

 AC باشند تفاوت این دو مدل در این است که موتورهایمی DC و AC ها دارای دو مدلو هرکدام از این

 کنند؛از جریان غیرمتناوب استفاده می DC از جریان برق متناوب و موتورهای

است و سروصدای آن کم است و  AC کمتر از موتورهای DC همچنین مقدار مصرف برق موتورهای

بیشتر است، نکته دیگر اینکه در مدار  AC هایکند اما معمولًا طول عمر موتورتر کار میصورت دقیقبه

آن در را باز و بسته نماید اما  UPS باتری ذخیره وجود دارد تا در صورت قطع برق DC فرمان موتورهای

 .به سیستم خلاص کن دستی هستند دارای مدار فرمان ساده و مجهز AC موتورهای

های ای و در اندازهباشند که به شکل استوانهمی موتورهای توبولار ،موتور کرکره برقی سیماران نوع دیگر

های به وزن جایی درباند. این موتورها نیز دارای توان و قابلیت جابهشدهکوچکی ساخته

 .ندکیلوگرمی هست 055و  005،005،035،055

 مشخصات موتور کرکره برقی سیماران

شود و از قدرت و یکی از برندهایی است که توسط کمپانی داخلی عرضه می موتور کرکره برقی سیماران

 .باشدکیفیت بالایی برخوردار می

https://www.manomano.co.uk/electric-shutter-motor-3830
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-tsp/
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-tsp/
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/


 

 

ها لیمیت سوئیچ هستند و اندازه بزرگی دارند به همین دلیل مناسب درب 4این برند دارای  موتورهای ساید

 UPS در دو نوع موتورها متر است این 6باشند و حداکثر ارتفاع بالابرنده آن حدود های بزرگ می حیطو م

دارای اندازه کوچک و به شکل  موتورهای توبولار سیماران در بازار وجود دارند، در مقابل UPS دار و بدون

 .استوانه هستند

کنند و هنگام پشتیبانی نمی UPS تورها ازباشند این موهای کوچک میهای سبک و محیطو مناسب درب

 0/3دارای  موتورهای برند سیماران توان از سیستم خلاص کن دستی آن استفاده کرد. تمامیقطع برق می

توان از دوام و کیفیت این سال خدمات پس از فروش هستند و به همین دلیل می 05سال گارانتی و 

باشد که با محصولات نیز در دو نوع مسی و آلومینیومی میپیچ این محصولات اطمینان حاصل کرد، سیم

 .ها را انتخاب کردتوان یکی از آنتوجه به نوع کرکره خود می

 قیمت موتور کرکره برقی سیماران

با توجه به میزان گارانتی و خدمات پس از فروش آن بسیار مناسب است اما  موتور کرکره برقی سیماران

موتورها نیز ثابت نیست و با توجه به عوامل مختلف متفاوت است برخی از این  های متفاوت اینقیمت مدل

 :اند ازعوامل عبارت

 تر هستند های سنگین را دارند گرانجایی دربمیزان توان موتور: موتورهای ساید که تحمل جابه

 چراکه این موتورها از قدرت بیشتری نسبت به موتورهای توبولار برخوردارند

  فرمان موتور: طول عمر و دارا بودننوع مدار UPS  یا مدار فرمان ساده نیز در قیمت موتورها

 تأثیرگذار است

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

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

 .ها نیز بیشتر استشوند؛ بنابراین قیمت آندارند و دچار سوختگی نمی

توان قیمت ثابتی در نظر گرفت؛ بنابراین طورکلی در حال حاضر در بازار نوسان قیمت وجود دارد و نمیبه

 .بان گستر قائم تماس حاصل نماییدها بهتر است با شرکت دیدهجهت اطلاع از لیست قیمت

 نصب موتور کرکره سیماران

های ساید و توبولار آن را توانید هر دو مدلنصب موتورهای سیماران بسیار ساده و سریع است و شما می

شوند و در خارج از رول و بر روی دو صفحه پلیت نصب می های سایدموتور کرکره راحتی نصب نماییدبه

طورکلی ها باهم متفاوت است، بهحل نصب آنشوند و تا حدودی مراموتورهای توبولار داخل رول نصب می

نیاز به تخصص دارد و بهتر است برای نصب موتورها با نیروی متخصص  موتور کرکره برقی سیماران نصب

 .تماس بگیرید تا موتور شما دچار آسیب و سوختگی نشود

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/


 

 

 خرید موتور کرکره برقی سیماران

های معتبر خریداری نمایید تا بتوانید از گارانتی هرا از فروشگا موتور کرکره برقی سیماران بهتر است

را  موتور کرکره برقی سیماران محصولات استفاده نمایید و خریدی مطمئن داشته باشید. اگر قصد خرید

 .کنیمدارید ما به شما پیشنهاد می

 هایی مدلکننده تمامانجام دهید چراکه این شرکت عرضه بان گستر قائمشرکت دیده که خرید خود را از

اند درنتیجه طول عمر شدهاست و موتورهای آن با آلیاژ و مواد باکیفیت ساخته موتور کرکره برقی سیماران

 .موتورها زیاد است و قیمت آن نیز با توجه به گارانتی بسیار مناسب است

 فروش موتور کرکره برقی سیماران

رسند برخی از این موتورها اوت به فروش میهای متفبا مشخصات و قیمت موتورهای کرکره برقی سیماران

 :اند ازعبارت

 کیلوگرمی 055مدل  موتور کرکره برقی سیماران DC:  شود و ولتی تغذیه می 34این موتور با برق

باشد همچنین این موتور متر می 6وات است و حداکثر ارتفاع بالابرنده آن  395قدرت موتور آن 

 .باشدمی UPS سیستم خلاص کن دستی مجهز به لیمیت سوئیچ و علاوه بر 4دارای 

 کیلوگرمی 055مدل  موتور کرکره برقی سیماران DC:  کند ولتی کار می 34این موتور نیز با برق

 UPS باشد و مجهز بهمتر می 6وات است و حداکثر ارتفاع بالابرنده آن  005و قدرت موتور آن 

 .است

 کیلوگرمی 05مدل  موتور کرکره برقی سیماران AC:  وات ست و طول عمر  405قدرت این موتور

باشد این موتور می 4متر و تعداد لیمیت سوئیچ آن  6بسیار بالایی دارد، حداکثر ارتفاع بالابرده آن 

های عریض است و سیستم خلاص کن آن دستی قابلیت نصب چشمی را دارد و مناسب درب

 .باشدمی

 مدل رانموتور کرکره توبولار سیما ST59-140MA:  نیوتونی است و قدرت موتور  045این موتور

باشد و دارای امنیت بالا و سیستم خلاص کن دور می 7وات است، دور موتور در هر دقیقه  003آن 

 .دستی است

 مدل موتور کرکره توبولار سیماران ST59-120MA:  نیوتونی است و قدرت موتور  035این موتور

باشد و دارای امنیت بالا و سیستم خلاص کن دور می 9ور موتور در هر دقیقه وات است، د 005آن 

 .دستی است

 .بگیرید تماس جهت اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان

  

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

