
 موتور کرکره برقی فونیکس

تر و حفظ امروزه برای تردد آسان )Phoenix Electric Shuttle Engine (موتور کرکره برقی فونیکس

ها با شود این کرکرهاستفاده میهای مسکونی و تجاری در مجتمع های برقیکرکره امنیت ساختمان از

 .کنندموتورهای مختلفی کار می

 ،موتور توبولار گیرندکه در ایران بیشتر مورداستفاده قرار می موتورهای کرکره برقی طورکلی سه نوع اصلیبه

شوند، انتخاب موتور ها به انواع مختلفی تقسیم میباشد که هرکدام از اینمی موتور ساید و موتور سانترال

ها از دارای وزن زیادی هستند و اگر برای آن هاکرکره مناسب بسیار دارای اهمیت است چراکه برخی

 .استفاده کرد، کارکرد کرکره دچار اختلال خواهد شد موتور توبولار ت مانندموتورهای کم قدر

نیز از  های متوسطکرکره و برای های توبولارموتور کرکره های کوچک ازدر مقابل بهتر است برای در و پنجره

است که  سموتور کرکره برقی فونیک موتورهای سانترال استفاده کرد. یکی از برندهای معتبر موتور کرکره،

ر و ساید روانه بازار کرده است، در این مطلب قصد داریم موتور توبولا این کمپانی محصول خود را در دو نوع

 .و قیمت آن آشنا نماییم موتور کرکره برقی فونیکس شمارا با انواع

 انواع موتور کرکره برقی فونیکس

های ساید آن فضای زیادی را شود مدلهای بزرگ و کوچک عرضه میدر اندازه موتور کرکره برقی فونیکس

 .های بزرگ و پرتردد مورداستفاده قرار گیردکند به همین دلیل بهتر است برای مکاناشغال می

گرمی آن از  033شوند که مدل کیلوگرمی عرضه می 033و  033در دو نوع  موتورهای فونیکس ساید

 443و  42در دو نوع  موتورهای ساید ساید مانند سایر موتورهای فونیکس دار استقدرت بیشتری برخور

وسیله آن نصب کرد تا هنگام قطع برق به UPS هاولتی آن 42های توان بر روی مدلولتی هستند که می

 .کرکره باز و بسته شود

کوچکی دارند و به شکل استوانه های توبولار نیز در بازار وجود دارد که اندازه موتور کرکره برقی فونیکس

گیرند این های کم تردد مورداستفاده قرار میکیلوگرم و مکان 043و  033های وزن باشند و برای دربمی

نیست و هنگام قطع برق باید از سیستم خلاص کن دستی آن استفاده کرد،  UPS نوع موتور مجهز به

کیلوگرم وارد بازار  063های دیگر مانند ها در وزنهزودی موتور کرکرکمپانی فونیکس اعلام کرده که به

 .خواهد کرد

 مشخصات موتور کرکره برقی فونیکس
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های ساید کند مدلولتی کار می 443از موتورهای قوی و قدرتمند است که با ولتاژ  موتور کرکره فونیکس

اند تمامی شدهساخته IP44 های توبولار آن نیز بر طبق استانداردو مدل IP آن دارای استاندارد جهانی

های این موتور مجهز به سیستم پاراشوت هستند و هنگام قطع برق از سقوط کرکره جلوگیری مدل

 نمایند؛می

میکرو سوییچ هستند و قابلیت تغییر  2باشند موتورهای ساید دارای بنابراین از امنیت بالایی برخوردار می

از کیفیت و طول عمر بالایی  موتور کرکره برقی فونیکس هایمدلیک کانال به چهار کانال را دارند تمامی 

 .سال گارانتی در نظر گرفته است 4برخوردارند و به همین دلیل شرکت سازنده آن برای این محصولات 

 کرکره تواند آلومینیومی یا مسی باشد که با توجه به تعداد دفعات باز و بسته شدنپیچی این موتورها میسیم

پیچ های پرتردد و سیمپیچ مسی مناسب مکانها را انتخاب کرد، سیمتوان یکی از آنروز میدر شبانه

 .باشدهای کم تردد میآلومینیومی مناسب مکان

 قیمت موتور کرکره فونیکس

کیلوگرمی  033و  500 های سایدموتور کرکره باهم متفاوت است موتور کرکره برقی فونیکس قیمت انواع

موتورهای  ها بیشتر ازکیلوگرم را دارند و درنتیجه قیمت آن 033و  033ی دارای وزن هاتحمل کرکره

 .است توبولار

باشد، نوع مدار فرمان موتور کیلوگرمی می 033کیلوگرمی نیز بیشتر از موتورهای  033البته قیمت موتور 

ی نسبت به موتورهای بدون دار دارای قیمت بیشترآپنیز در میزان قیمت آن تأثیرگذار است موتورهای بک

 .آپ هستندبک

کند، موتورهایی که در آن از آلیاژ کاررفته در موتور میزان قیمت آن را تعیین میهمچنین نوع آلیاژ به

 .شده باشد قیمت بیشتری نسبت به سایر موتورها داردمرغوب و مسی استفاده

 موتورهای فونیکس حال تغییر است اما تمامی طورکلی با توجه به نوسانات بازار، قیمت موتورها نیز دربه

های تومان قیمت دارد و مدل 333/063کیلوگرمی آن حدودًا  033دارای قیمت مناسبی هستند و مدل 

 4ها با توجه به گارانتی های کمتری دارند اما تمامی این قیمتکیلوگرمی آن نیز قیمت 033و  033،043

 .ساله محصول بسیار مناسب است

های مختلفی مانند مراجعه به توان به روشخرید موتورهای فونیکس را میوتور کرکره برقی فونیکسخرید م

ها و صورت حضوری انجام داد بهتر است خرید این موتورها را در فروشگاههای اینترنتی و یا بهفروشگاه

 .های معتبر انجام دهید تا محصولی با گارانتی را خریداری نماییدشرکت



شرکت  کنیم که خرید خود را ازرا دارید ما به شما پیشنهاد می موتور کرکره برقی فونیکس د خریداگر قص

موتور کرکره  کننده تمامی برندهای معتبر کرکره ازجملهانجام دهید این شرکت عرضه بان گستر قائمدیده

 آلیاژ و طول عمر رساند همچنینباشد و تمامی محصولات خود را با گارانتی به فروش میمی فونیکس

توانید خریدی مطمئن و باقیمت مناسب را شده این شرکت بسیار بالاست و شما میارائه موتورهای فونیکس

 .تجربه نمایید

 نصب موتور کرکره فونیکس

ساید مانند سایر موتورهای ساید خارج از رول و در سمت راست یا چپ درب  موتور کرکره برقی فونیکس

باشد به دیوار نصب شود و روی صفحه می 4ن کار ابتدا باید صفحه پلیت که شامل شود برای اینصب می

 .گیرندتر گیربکس وصل شود و روی صفحه دیگر بلبرینگ قرار میصفحه بزرگ

کنیم در مرحله بعد یک ها را بر روی دیوار تراز کرده و سپس درام را به بلبرینگ و موتور وصل میو صفحه

کنیم و سپس موتور خل درام قرار دارد به شفت و سر دیگر آن را به لبه درام جوش میسر پولی را که در دا

اجرا است با این تفاوت که موتورهای نیز قابل موتورهای توبولار شود تمامی این مراحل برایجاگذاری می

کاری تخصصی  کرکرهموتور  باشد. نصبای میتکهها یکشوند و صفحه پلیت آنتوبولار داخل رول نصب می

 .است و حتمًا باید توسط نیروی ماهر انجام گیرد تا موتور دچار مشکل نشود

 فروش موتور کرکره برقی فونیکس

 :اند ازرسد. برخی از این موتورها عبارتهای مختلفی به فروش میدر مدل موتور کرکره برقی فونیکس

 2کند و دارای ولتی کار می 443کیلوگرمی ساید: این موتور با ولتاژ  500 موتور کرکره فونیکس 

 .کانال را دارد 2میکرو سوییچ است و قابلیت تغییر از یک کانال به 

  کند و دور آن ولتی کار می 443نیوتونی توبولار: این موتور نیز با ولتاژ  043موتور کرکره فونیکس

پیچی کاملًا مسی و ، سیمIP44 دارای اندازه کوچک و استانداردباشد، دور می 00تا  7در هر دقیقه 

 .باشدسیستم خلاص کن دستی می

  کند و قادر ولتی کار می 443نیوتونی توبولار: این موتور نیز با ولتاژ  033موتور کرکره فونیکس

باشد، دارای دور می 00تا  7کیلوگرمی را باز و بسته کند، دور آن در هر دقیقه  033های است درب

 .پیچی کاملًا مسی و سیستم خلاص کن دستی است، سیمIP44 استاندارد

های مسکونی و تجاری های برقی در مجتمعتر و حفظ امنیت ساختمان از کرکرهدد آسانامروزه برای تر

طورکلی سه نوع اصلی موتورهای کرکره کنند بهها با موتورهای مختلفی کار میشود این کرکرهاستفاده می

 .گیرندبرقی که در ایران بیشتر مورداستفاده قرار می
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شوند، ها به انواع مختلفی تقسیم میباشد که هرکدام از اینتور ساید میو مو موتور سانترال موتور توبولار،

ها دارای وزن زیادی هستند و اگر برای انتخاب موتور مناسب بسیار دارای اهمیت است چراکه برخی کرکره

 .استفاده کرد، کارکرد کرکره دچار اختلال خواهد شد موتور توبولار ها از موتورهای کم قدرت مانندآن

 نیز از های متوسطکرکره و برای های توبولارموتور کرکره های کوچک ازدر مقابل بهتر است برای در و پنجره

است که  موتور کرکره برقی فونیکس استفاده کرد. یکی از برندهای معتبر موتور کرکره، موتورهای سانترال

بازار کرده است، در این مطلب قصد داریم این کمپانی محصول خود را در دو نوع موتور توبولار و ساید روانه 

 .و قیمت آن آشنا نماییم موتور کرکره برقی فونیکس شمارا با انواع

 انواع موتور کرکره برقی فونیکس

های ساید آن فضای زیادی را شود مدلهای بزرگ و کوچک عرضه میدر اندازه موتور کرکره برقی فونیکس

های بزرگ و پرتردد مورداستفاده قرار گیرد موتورهای برای مکان کند به همین دلیل بهتر استاشغال می

 .شوندکیلوگرمی عرضه می 033و  033فونیکس ساید در دو نوع 

مانند سایر موتورهای  موتورهای فونیکس ساید گرمی آن از قدرت بیشتری برخوردار است 033که مدل 

نصب کرد تا  UPS هاولتی آن 42های مدلتوان بر روی ولتی هستند که می 443و  42ساید در دو نوع 

 .وسیله آن کرکره باز و بسته شودهنگام قطع برق به

های کوچکی دارند و به شکل استوانه توبولار نیز در بازار وجود دارد که اندازه موتور کرکره برقی فونیکس

 .گیرنداده قرار میهای کم تردد مورداستفکیلوگرم و مکان 043و  033های وزن باشند و برای دربمی

نیست و هنگام قطع برق باید از سیستم خلاص کن دستی آن استفاده کرد،  UPS این نوع موتور مجهز به

کیلوگرم وارد بازار  063های دیگر مانند ها در وزنزودی موتور کرکرهکمپانی فونیکس اعلام کرده که به

 .خواهد کرد

 مشخصات موتور کرکره برقی فونیکس

های ساید کند مدلولتی کار می 443از موتورهای قوی و قدرتمند است که با ولتاژ  ره فونیکسموتور کرک

اند تمامی شدهساخته IP44 های توبولار آن نیز بر طبق استانداردو مدل IP آن دارای استاندارد جهانی

 .های این موتور مجهز به سیستم پاراشوت هستندمدل

 باشندنمایند؛ بنابراین از امنیت بالایی برخوردار میجلوگیری می و هنگام قطع برق از سقوط کرکره

میکرو سوییچ هستند و قابلیت تغییر یک کانال به چهار کانال را دارند تمامی  2دارای  موتورهای ساید



از کیفیت و طول عمر بالایی برخوردارند و به همین دلیل شرکت  موتور کرکره برقی فونیکس هایمدل

 .سال گارانتی در نظر گرفته است 4رای این محصولات سازنده آن ب

تواند آلومینیومی یا مسی باشد که با توجه به تعداد دفعات باز و بسته شدن کرکره پیچی این موتورها میسیم

پیچ های پرتردد و سیمپیچ مسی مناسب مکانها را انتخاب کرد، سیمتوان یکی از آنروز میدر شبانه

 .باشدهای کم تردد میب مکانآلومینیومی مناس

 قیمت موتور کرکره فونیکس

کیلوگرمی  033و  055های ساید موتور کرکره باهم متفاوت است موتور کرکره برقی فونیکس قیمت انواع

ها بیشتر از موتورهای کیلوگرم را دارند و درنتیجه قیمت آن 033و  033های دارای وزن تحمل کرکره

 .توبولار است

باشد، نوع مدار فرمان موتور کیلوگرمی می 033کیلوگرمی نیز بیشتر از موتورهای  033ت موتور البته قیم

دار دارای قیمت بیشتری نسبت به موتورهای بدون آپنیز در میزان قیمت آن تأثیرگذار است موتورهای بک

 .آپ هستندبک

کند، موتورهایی که در آن از آلیاژ کاررفته در موتور میزان قیمت آن را تعیین میهمچنین نوع آلیاژ به

 .شده باشد قیمت بیشتری نسبت به سایر موتورها داردمرغوب و مسی استفاده

طورکلی با توجه به نوسانات بازار، قیمت موتورها نیز در حال تغییر است اما تمامی موتورهای فونیکس به

های تومان قیمت دارد و مدل 333/063کیلوگرمی آن حدودًا  033دارای قیمت مناسبی هستند و مدل 

 4ها با توجه به گارانتی های کمتری دارند اما تمامی این قیمتکیلوگرمی آن نیز قیمت 033و  033،043

 .ساله محصول بسیار مناسب است

 خرید موتور کرکره برقی فونیکس

اینترنتی و یا  هایهای مختلفی مانند مراجعه به فروشگاهتوان به روشرا می خرید موتورهای فونیکس

های معتبر انجام دهید تا ها و شرکتصورت حضوری انجام داد بهتر است خرید این موتورها را در فروشگاهبه

 .محصولی با گارانتی را خریداری نمایید

شرکت  کنیم که خرید خود را ازرا دارید ما به شما پیشنهاد می موتور کرکره برقی فونیکس اگر قصد خرید

موتور کرکره  کننده تمامی برندهای معتبر کرکره ازجملهانجام دهید این شرکت عرضه تر قائمبان گسدیده

 رساند همچنین آلیاژ و طول عمرباشد و تمامی محصولات خود را با گارانتی به فروش میمی فونیکس



ت مناسب را توانید خریدی مطمئن و باقیمشده این شرکت بسیار بالاست و شما میارائه موتورهای فونیکس

 .تجربه نمایید

 نصب موتور کرکره فونیکس

ساید مانند سایر موتورهای ساید خارج از رول و در سمت راست یا چپ درب  موتور کرکره برقی فونیکس

باشد به دیوار نصب شود و روی صفحه می 4شود برای این کار ابتدا باید صفحه پلیت که شامل نصب می

 .گیرندو روی صفحه دیگر بلبرینگ قرار می تر گیربکس وصل شودصفحه بزرگ

کنیم در مرحله بعد یک ها را بر روی دیوار تراز کرده و سپس درام را به بلبرینگ و موتور وصل میو صفحه

کنیم و سپس موتور سر پولی را که در داخل درام قرار دارد به شفت و سر دیگر آن را به لبه درام جوش می

 .اجرا استن مراحل برای موتورهای توبولار نیز قابلشود تمامی ایجاگذاری می

نصب  .باشدای میتکهها یکشوند و صفحه پلیت آنداخل رول نصب می موتورهای توبولار با این تفاوت که

 .کاری تخصصی است و حتمًا باید توسط نیروی ماهر انجام گیرد تا موتور دچار مشکل نشود موتور کرکره

 فروش موتور کرکره برقی فونیکس

 :اند ازرسد. برخی از این موتورها عبارتهای مختلفی به فروش میموتور کرکره برقی فونیکس در مدل

  2کند و دارای ولتی کار می 443کیلوگرمی ساید: این موتور با ولتاژ  033موتور کرکره فونیکس 

 .کانال را دارد 2میکرو سوییچ است و قابلیت تغییر از یک کانال به 

  کند و دور آن ولتی کار می 443نیوتونی توبولار: این موتور نیز با ولتاژ  043موتور کرکره فونیکس

پیچی کاملًا مسی و ، سیمIP44 باشد، دارای اندازه کوچک و استاندارددور می 00تا  7در هر دقیقه 

 .باشدسیستم خلاص کن دستی می

  کند و قادر ولتی کار می 443نیوتونی توبولار: این موتور نیز با ولتاژ  033موتور کرکره فونیکس

باشد، دارای دور می 00تا  7ه کیلوگرمی را باز و بسته کند، دور آن در هر دقیق 033های است درب

 .پیچی کاملًا مسی و سیستم خلاص کن دستی است، سیمIP44 استاندارد

 کنید کلیک ایگانجهت اطلاعات بیشتر و مشاوره ر

 

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

