
 

 

 کرکره برقی پلی کربنات شفاف

 (Transparent polycarbonate electric shutters) کرکره برقی پلی کربنات شفاف

شرکت  کرکره برقی و هم چنین برخورداری از چندین سال سابقه در زمینه ساخت و فروش انواعکادر مجرب وحرفه ای

ا در کشور ایران ایفا می کند . هم چنین نقش تاثیرگذاری ر ایران پلی کربنات با بهره گیری از

مجموعه ایران پلی کربنات محصوالت خود را به اکثر شهرهای ایران ارسال نموده و با توجه به خدماتی که ارائه می دهد و 

 کیفیت باالی محصوالت روز به روز به آمار شرکت افزوده می شود . در ادامه این مطلب اطالعات کاملی را در زمینه

در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد ، امیدواریم با مطالعه این مطلب آگاهی شما در این زمینه کامل شود .  ه برقیکرکر

 ...با ایران پلی کربنات همراه شوید

 کرکره برقی پلی کربنات شفاف چیست ؟

برقی در انواع مختلفی تولید می  قدمی نو در زمینه امنیت و زیبایی است . همان طور که می دانید کرکره کرکره برقی نصب

 که امروزه مورد استقبال بسیاری از افراد قرار گرفته است ، کرکره های برقی شود ، اما یکی از پرکاربردترین و مهم ترین

کرکره  می باشد . بهتر است بدانید پلی کربنات یک ماده کامال مصنوعی است که برای ساخت کرکره پلی کربنات شفاف

همانند شیشه از شفافیت منحصر به فردی  کرکره برقی پلی کربنات . مورد استفاده قرار می گیرد ای یا شفافبرقی شیشه 

 . برخوردار است ، اما بر خالف آن به راحتی شکسته نمی شود

ده است بو کرکره شفاف تا کنون مزیتی که مواد پلی کربنات از طریق سال ها تجربه برای تولیدکنندگان داشته است در تولید

 . در طراحی و تولید این نوع کرکره در بین فاصله پانل ها از میله های فوالدی تقویت شده استفاده می شود . به همین دلیل

از امنیت و مقاومت بسیار باالیی برخوردار است . طراحی کرکره به گونه است که برای  برقی پلی کربنات شفاف کرکره

هر معماری و مدلی مناسب می باشد . بدین ترتیب برای نصب در بانک ها ، کافه ها ، دفاتر دولتی ، رستوران ها ، 

  فروشگاه ها ، طالفروشی ها و غیره بسیار مناسب است

 نصب کرکره برقی پلی کربنات شفاف مزیت

از مزایای بسیار زیادی برخوردار است ، اما در بین تمام مزیت ها ممکن است مهم ترین   کرکره برقی پلی کربنات شفاف

باعث ایمن سازی مکان مورد نظر شما خواهد شد تا جدی که برای شما هم   کرکره برقی د . نصبآن ها ، ایمن بودن آن باش

در ساخت این نوع کرکره از پوشش مقاومی استفاده می شود که  کرکره برقی تعجب آور خواهد بود . عالوه بر مقاومت

و تغییر رنگ می شود . با توجه به مقاومت باالیی که این نوع کرکره دارد به  UV باعث مقاوم بودن کرکره در برابر اشعه

انی که فروشگاه یا عنوان یک محافظ در برابر سارقین عمل خواهد کرد . الزم به ذکر است که این نوع کرکره می تواند زم

 . مغازه شما تعطیل است به عنوان یک تبلیغ برای شما عمل کند

 تیغه کرکره برقی پلی کربنات شفاف

با استفاده از مواد پلی کربنات ساخته شده است این مواد از مقاوم ترین پلیمرها در بازار می باشند .   کرکره برقی تیغه

ن مقاومت مکانیکی این نوع کرکره شده است ، به همین دلیل برخی از افراد این نوع استفاده از این نوع تیغه باعث باال رفت

تیغه ها را به عنوان تیغه نکشن می شناسند . تیغه های پلی کربنات موجود در بازار معموال به شکل تخت و اس تولید و 

دارد نسبت به تیغه های آلومینیومی باالتر عرضه می شوند . الزم به ذکر است که قیمت تیغه پلی کربنات به دلیل ویژگی که 

و در مکان هایی که نیاز است تا داخل محیط کامال دیده شود مورد استفاده قرار می گیرد . این نوع تیغه به صورت   است

 . ترکیبی به همراه تیغه آلومینیومی قابل استفاده می باشد

 : مزایای کرکره های برقی پلی کربنات

https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81/
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%a7%db%8c/
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81/


 

 

در سپر پلیس های ضد شورش در سرار جهان استفاده می شود. تیغه های پلی   کرکره م باال موادبه علت استحکا – ۱

 کربناتی ضد حریق، ضد ضربه و ضدگلوله هستند و

سانتی گراد ( استفاده شده  1500در میان فواصل این نوع کرکره شبکه ای از لوله ی فوالد گالوانیزه ) با دمای ذوب  – ۲

  .را دوچندان می کند کرکره برقی پلی کربنات شفاف بسیار باالیی برخوردار می باشد و امنیتاست که از استحکام 

خاصیت شعله گریزی نانو کامپوزیت با این که دمای ذوب نانو کامپوزیت پایین تر از آلومینیوم می باشد ولی به علت  – ۳

های فوق در مقابل حرارت و آتش سوزی مقاومت فوق العاده ای از خود نشان می دهد و در صورت آتش سوزی از سرایت 

 . حریق جلوگیری می کند

 . در هیچ نوع شرایط آب و هوایی ) در مجاورت رطوبت هوا ( اکسید نمی شود کرکره برقی پلی کربنات – ۴

در عین حالیکه یک حفاظ امنیتی نصب شده داریم قابلیت رویت محیط داخل  : کرکره برقی پلی کربنات یت باالترامن – ۵

 . امنیت را به شدت باال می برد

  سخن آخر

تولید شده توسط شرکت ایران پلی کربنات از بهترین کرکره برقی موجود در  کرکره پلی کربنات با توجه به موارد ذکر شده

اشند که می توانند انتخاب مناسبی برای مصرف کنندگان باشند . گارانتی کرکره پلی کربنات عرضه شده توسط کشور می ب

این شرکت یک ساله می باشد .شرکت ایران پلی کربنات مجموعه ای کامل از محصوالت امنیتی و حفاظتی را جهت 

می کند . به منظور کسب اطالعات بیشتر در  هوشمند سازی مکان های مختلف طراحی و تولید و در نهایت عرضه بازار

 15با بیش از  (شرکت دیده بان گستر قائم )عج . به وب سایت ایران پلی کربنات مراجعه نمایید کرکره برقی قیمت رابطه با

همواره می کوشد تا بهترین خدمات را به مشتریان عزیز  کرکره برقی پلی کربنات شفاف نصب سال سابقه درخشان در زمینه

 ارائه دهد . به منظور کسب اطالعات بیشتر در زمینه انواع کرکره پلی کربنات و نصب آن می توانید

  .از طریق خطوط ارتباطی موجود در وب سایت با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید

 

https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/
tel:/+9855441824

