
 

 

 کرکره برقی نصب شده در ورودی مجتمع

) Electric shutters installed at the disposal of theکرکره برقی نصب شده در ورودی مجتمع

):xcompleها در این کرکره های برقی هرروزه در حال افزایش است. ازهای اتوماتیک و کرکرهاستفاده از درب

 .باشدهای تجاری و مسکونی میشود. یکی از موارد نصب کرکره برقی، در ورودی مجتمعهای مختلفی استفاده میمکان

تر صورت گیرد. عالوه بر توان بدون پیاده شدن از خودرو درب را باز و بسته کرد تا تردد راحتها میوسیله این کرکرهبه

 کند. در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعای برقی بسیار باالست و از سرقت جلوگیری میهاین میزان امنیت کرکره

آشنا نماییم تا انتخاب های فروش و نصب آن در شهرهای مختلف و نمایندگی شده در ورودی مجتمعکرکره برقی نصب

 .مناسبی داشته باشید

 انواع کرکره برقی نصب شده در ورودی مجتمع

های مختلفی هستند. اگر بخواهیم ها دارای جنسشوند. این کرکرههای مختلفی ساخته میهای برقی در انواع و اندازهکرکره

 :اند ازها عبارتنیم. این کرکرهبندی کشده در ورودی مجتمع را برحسب جنس آن تقسیمکرکره برقی نصب

 ها از شوند. این کرکرهترین کرکره در ایران محسوب میهای آلومینیومی پراستفادههای آلومینیومی: کرکرهکرکره

ها نیز این کرکرهکاررفته در شوند. نوع آلومینیوم بههای آلومینیومی تک جداره یا چند جداره ساخته میورقه

های باشد. برخی از مدلهای آن از استحکام باال و سروصدای کمی برخوردار میمتفاوت است و برخی از مدل

ها برای توان از تمامی این مدلباشد که میدار و کرکره طرح چوب میکرکره آلومینیومی، کرکره مشبک یا پانچ

 .درب ورودی مجتمع استفاده کرد

 های برقی است که بعد از کرکره آلومینیومی نات: کرکره پلی کربنات نیز یکی از انواع کرکرهکرکره پلی کرب

شود و دارای مزایای زیادی ترین نوع کرکره برقی محسوب میبیشترین استفاده را دارد. این کرکره، مستحکم

دار و شفاف است؛ که برای در ای، غضروف دار، پانچ های مختلفی مانند لولهاست. کرکره پلی کربنات دارای مدل

تواند در ها شفاف هستند و میشود. این کرکرههای شفاف و غضروف دار استفاده میورودی مجتمع بیشتر از مدل

، ضد حریق UV های پلی کربنات ضد اشعهصورت بسته بودن کرکره نیز داخل ساختمان را مشاهده کرد. کرکره

های ضد سرقت شهرت کنند و به کرکرهها مقاومت میبرابر شدیدترین ضربهها در و عایق گرما هستند. این کرکره

 .دارند

های مختلف دیگری مانند کرکره فوالدی ضدزنگ، کرکره فوم دار گالوانیزه، کرکره فوم دار های برقی شامل جنسکرکره

 .شودتفاده میو... هستند؛ اما برای در ورودی مجتمع بیشتر از دو مدل آلومینیومی و پلی کربنات اس

 نصب کرکره برقی نصب شده در ورودی مجتمع

های برقی به طورکلی نصب کرکرهمراحل نصب کرکره برقی مجتمع، با توجه به مدل کرکره تا حدودی متفاوت است؛ اما به

کرکره برقی در  رو بهتر است کار نصبها را نصب نماید. ازاینتواند آنتخصص و دقت زیادی نیاز دارد و خود فرد نمی

های مجاز بسپارید تا مشکلی در باز و بسته شدن کرکره ایجاد نشود و را به نیروی متخصص و نمایندگی ورودی مجتمع

شود سپس نوع موتور را با های کرکره نصب میهای برقی ابتدا تیغهآن افزایش یابد. برای نصب تمامی کرکرهمیزان امنیت 

 .کنندتوجه به وزن کرکره انتخاب می

توان از هر سه نوع موتورهای توبوالر، سنترال و ساید استفاده کرد. اگر وزن کرکره شما سبک های برقی میبرای کرکره

باشد از والر، اگر وزن کرکره متوسط است از موتور سنترال یا توبوالر صنعتی و اگر سنگین میاست از موتور توب

های سنگین نباید از موتورهای چینی استفاده کرد. موتورهای ساید استفاده نمایید. توجه داشته باشید که برای کرکره
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گین هستند؛ چراکه دچار سوختگی و آسیب های سنپیچی مسی بهترین گزینه برای کرکرهموتورهای اروپایی با سیم

 .شوندنمی

 قیمت کرکره برقی نصب شده در ورودی مجتمع

کرکره برقی  توان برایهای مختلفی هستند. به همین دلیل نمیها و مدلهای برقی دارای جنسطور که گفته شد کرکرههمان

اند قیمت ثابتی در نظر گرفت. برخی از عوامل تأثیرگذار در میزان قیمت کرکره برقی عبارت شده در ورودی مجتمعنصب

 :از

 های کوچک های برقی باهم متفاوت است معموالً قیمت سایزهای بزرگ بیشتر از کرکرهابعاد کرکره: سایز کرکره

 .باشدمی

 و معموالً قیمت های برقی هستند های پلی کربنات دارای بیشترین قیمت در میان کرکرهجنس کرکره: کرکره

 .باشدهای آلومینیومی کمتر میکرکره

 کاررفته در کرکره نیز بندی متنوعی هستند. نوع رنگ بهها دارای رنگکاررفته در کرکره: کرکرهنوع رنگ به

 .قیمت آن تأثیرگذار است در میزان

 های تک جداره دارند. همچنین های دوجداره آلومینیومی قیمت بیشتری نسبت به کرکرهضخامت کرکره: کرکره

های ضخیم استحکام و طول عمر بیشتری متر است. تیغهمیلی 6تا  2های کرکره پلی کربنات از ضخامت تیغه

 .دارند و از قیمت باالتری نیز برخوردارند

 های برقی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش زان گارانتی و خدمات پس از فروش کرکره: تمامی کرکرهمی

یکسانی نیستند، هراندازه میزان گارانتی کرکره و خدمات پس از فروش آن بیشتر باشد قیمت آن نیز افزایش 

 .یابدمی

 ها از موتورهای توبوالر و ساید این کرکره طور که گفته شد برای نصبکاررفته در کرکره: هماننوع موتور به

 .باشدشود. معموالً قیمت موتورهای ساید بیشتر میاستفاده می

اطالع هستید، به شما پیشنهاد یرا دارید و از میزان قیمت آن ب شده در ورودی مجتمعکرکره برقی نصب اگر قصد خرید

 .ها اطالع یابیدبان گستر قائم تماس حاصل نمایید و از میزان قیمت و مشخصات کرکرهکنیم با واحد فروش شرکت دیدهمی

 فروش کرکره برقی نصب شده در ورودی مجتمع

رسانند؛ اما اگر قصد خرید این را به فروش می شده در ورودی مجتمعکرکره برقی نصب های مختلفیها و سایتفروشگاه

هید. این شرکت بان گستر قائم انجام دکنیم خرید خود را از شرکت دیدهها را دارید، ما به شما پیشنهاد مینوع کرکره

نمایند و ها از مواد مرغوب و باکیفیت استفاده میباشد و در ساخت این کرکرههای کرکره برقی میکننده تمامی مدلعرضه

باشد و های نصب در سراسر ایران میکند؛ همچنین این شرکت دارای نمایندگیمحصوالت خود را با گارانتی عرضه می

 .دهدمان و با بهترین متد روز انجام میکار نصب کرکره را در کمترین ز

 های فروش و نصب کرکره برقی در شهرهای مختلفنمایندگی

ها های مجاز فروش و نصب آنشده در ورودی مجتمع بهتر است به نمایندگیبرای خرید و نصب کرکره برقی نصب

های فروش و نصب کرکره برقی در ندگیمراجعه نمایید تا محصولی باکیفیت و ضمانت به شما عرضه گردد، برخی از نمای

 :اند ازشهرهای مختلف عبارت
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بان گستر قائم )خوبان( در اکثر شهرهای ایران دارای نمایندگی فروش و نصب در پایان الزم به ذکر است که شرکت دیده

 توانیدکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی میکرکره برقی می

 .رار نماییدبرق تماس های ذکرشدههای خود با شمارهبرای ثبت سفارش
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