
 

 

 کرکره برقی

های مختلفی استفاده های اتوماتیک است که از آن در مکانیکی از انواع درب)Electric shutters:( کرکره برقی

وسیله موتور های کرکره بهزحمت و توان زیادی نیاز داشت اما امروزه تیغهها بهشود. درگذشته باز و بسته کردن کرکرهمی

های برقی در برابر و بسته کرد. کرکره راحتی کرکره را بازوسیله ریموت یا چشمی بهتوان بهکنند و میکرکره حرکت می

 .کنندعوامل محیطی همچون باد و باران مقاوم هستند و ساختمان را در برابر سرقت محافظت می

آشنا  های برقیکرکره شوند. در ادامه بیشتر باهای متفاوتی ساخته میها دارای انواع مختلفی هستند و از متریالاین کرکره

 .گردد تا انتخاب مناسبی داشته باشیدها در شهرهای مختلف معرفی میهای فروش و نصب این کرکرهخواهید شد و نمایندگی

 انواع کرکره برقی

 :اند ازطورکلی برخی از انواع کرکره برقی عبارتباهم متفاوت است. به کرکره برقی هایجنس و مدل تیغه

 کرکره آلومینیومی

شود. این کرکره دارای وزن سبکی است و از ترین نوع کرکره برقی محسوب میکرکره آلومینیومی یا اکسترود پراستفاده

شوند. جنس مواد اولیه های مختلف تولید میها و ضخامتهای آلومینیومی در اندازههمقاومت مناسبی برخوردار است. کرکر

باشد. به همین دلیل از استحکام و های بازیافتی ظروف میهای فابریک، سرشاخه و یا آلومینیومها از آلومینیوماین کرکره

 .طول عمر مختلفی برخوردارند

کنند این رنگ از خراش برداشتن آمیزی میا با رنگ الکترواستاتیک رنگها رزدگی کرکره آنبرای جلوگیری از زنگ

 .بندی متنوعی برخوردارندهای آلومینیومی از رنگکند. کرکرهکرکره نیز جلوگیری می

 کرکره پلی کربنات

ای و کرکره شیشه های کرکره شفاف،باشد. این کرکره به نامکرکره پلی کربنات نیز یکی از انواع پراستفاده کرکره برقی می

های برقی است و در برابر ضربه و ها بیشتر از تمامی کرکرهشوند. میزان امنیت این کرکرهکرکره نشکن نیز شناخته می

ای است و از آن بیشتر های مختلفی همچون غضروف دار و لولههای پلی کربنات دارای مدلباشند. کرکرهگلوله مقاوم می

 .شوداستفاده می هاها و صرافیبرای بانک

 کرکره برقی گالوانیزه فوم دار

های این کرکره نازک است و شوند. ورقهالیه فشرده فوم در درون آن تولید میهای گالوانیزه فوم دار از فوالد و یککرکره

کند ایجاد نمی های آلومینیومی و پلی کربنات است اما در هنگام باز و بسته شدن سروصداییمیزان استحکام آن کمتر از مدل

 .باشدو عایق خوبی در برابر صدا و گرما می

های برقی وجود دارند که دارای های دیگری نیز از کرکرهشوند. مدلاز سه جنس ذکرشده ساخته می های برقیکرکره بیشتر

 .شود که ارتفاع درب کوتاه باشدهایی استفاده میمثالً کرکره برقی سکشنال برای محیطباشند. کاربردهای خاصی می

گیرد. نوعی دیگر نیز از های مسکونی، اداری و تجاری مورداستفاده قرار میهای مجتمعای برای پنجرهیا کرکره پنجره

هایی در برابر سروصدا هستند و برای مکانها عایق خوبی کرکره وجود دارد که به کرکره صوتی شهرت دارند. این کرکره

 .شودکه نباید صدا به بیرون منتقل شود یا بالعکس استفاده می

https://iranpcs.com/category/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://www.archiexpo.com/architecture-design-manufacturer/electric-shutter-22301.html
https://iranpcs.com/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/
https://iranpcs.com/electric-glass-shutters/
https://iranpcs.com/electric-glass-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-electric-shutter/


 

 

 نصب کرکره برقی

های کوچک و بزرگ روی انواع درب و پنجره نصب برشوند و قابلهای مختلفی تولید میدر اندازه های برقیکرکره

ها ها ابتدا ریلها با توجه به مدل آن تا حدودی متفاوت است. برای نصب این کرکرهباشند. مراحل نصب این کرکرهمی

شوند. در مرحله بعد موتور کرکره برای به ها و بر روی آن نصب میهای کرکره در جهت ریلشده و سپس تیغهنصب

 .توان از موتورهای توبوالر یا ساید استفاده کردشود. میها انتخاب و نصب میردن تیغهحرکت درآو

گیرد. الزم به های سنگین مورداستفاده قرار میهای سبک و موتورهای ساید برای کرکرهموتورهای توبوالر برای کرکره

تواند آن را نصب غیرمتخصص نمی های برقی نیاز به تخصص و مهارت دارد و فردذکر است که نصب تمامی کرکره

درستی نصب شود و های مجاز بسپارید تا کرکره بههای برقی را به نمایندگیرو بهتر است کار نصب کرکرهنماید. ازاین

 .میزان امنیت آن افزایش یابد

 قیمت کرکره برقی

توان برای آن قیمت ثابتی در نظر نمی های مختلفی هستند به همین دلیلهای برقی دارای مدلطور که گفته شد کرکرههمان

 :اند ازبه عوامل مختلفی بستگی دارد. برخی از این عوامل عبارت کرکره برقی گرفت. میزان قیمت

 های های برقی است. معموالً مدلترین عامل در تعیین قیمت کرکرهجنس و مدل کرکره: جنس و مدل کرکره مهم

های مختلف های پلی کربنات هستند. البته قیمت مدلتری نسبت به کرکرهگالوانیزه و آلومینیومی دارای قیمت پایین

 .نات یا آلومینیومی نیز باهم متفاوت استهای پلی کربکرکره

 باشد. هراندازه طول و عرض ابعاد کرکره: اندازه کرکره نیز یکی از عوامل تأثیرگذار در میزان قیمت آن می

 .یابدکرکره بیشتر باشد میزان قیمت آن نیز افزایش می

 وردارند. هراندازه ضخامت های مختلفی برخهای برقی از ضخامتمیزان ضخامت تیغه کرکره: تمامی کرکره

های ضخیم و چند جداره از قیمت بیشتری یابد به همین دلیل کرکرههای کرکره بیشتر، استحکام آن افزایش میتیغه

 .برخوردارند

 های برقی نوع موتور کرکره: نوع موتور کرکره نیز در میزان قیمت نهایی کرکره تأثیرگذار است. برای کرکره

توبوالر یا ساید استفاده کرد. موتورهای ساید دارای قدرت و قیمت بیشتری هستند و برای  توان از موتورهایمی

 .باشندهای سنگین و بزرگ مناسب میکرکره

 های برقی از گارانتی یکسانی برخوردار نیستند، میزان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکره

 .یابدوش کرکره بیشتر باشد، میزان قیمت آن نیز افزایش میهراندازه میزان گارانتی و خدمات پس از فر

بان گستر قائم تماس برقرار نمایید و از اگر قصد دارید از میزان قیمت انواع کرکره برقی اطالع یابید، با واحد فروش دیده

 .ها بخواهید شمارا در انتخاب کرکره برقی مناسب و میزان قیمت آن راهنمایی نمایندآن

 کره برقیفروش کر

رسانند اما اگر قصد خرید انواع های برقی را به فروش میصورت حضوری یا اینترنتی کرکرههای مختلفی بهفروشگاه

بان گستر قائم انجام دهید. این شرکت کنیم خرید خود را از شرکت دیدهکرکره برقی را دارید ما به شما پیشنهاد می

ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده باشد و در ساخت این کرکرهبنات میهای کرکره پلی کرکننده تمامی مدلعرضه

های نصب در سراسر ایران کند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگینمایند و محصوالت خود را با گارانتی عرضه میمی

 .دهدباشد و کار نصب کرکره را در کمترین زمان و با بهترین متد روز انجام میمی

 های فروش و نصب کرکره برقی در شهرهای مختلفنمایندگی

https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-electric-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-electric-shutters/
https://iranpcs.com/transparent-polycarbonate-electric-shutters/
https://iranpcs.com/category/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://iranpcs.com/category/%da%a9%d8%b1%da%a9%d8%b1%d9%87-%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa/


 

 

ها مراجعه نمایید تا محصولی با گارانتی به های فروش و نصب آنبرای خرید و نصب کرکره برقی بهتر است به نمایندگی

 :اند ازهای فروش و نصب کرکره برقی در شهرهای مختلف عبارتشما عرضه گردد، برخی از نمایندگی

 بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن مکان، فاز یدهنمایندگی د

 09121383250تلفن فروش:  021 5541821. تلفن ویژه: 681سوم مرکزی، پالک 

ی فروش و نصب بان گستر قائم )خوبان( در اکثر شهرهای ایران دارای نمایندگدر پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میانواع کرکره برقی می

 .برقرار نمایید تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش

tell://+9855441824/
tell://+9855441824/

