
 

 

 موتور کرکره پلی کربنات

های کرکره ها و بیشتر اماکن ازامروزه برای مغازه)Polycarbonate Shuttle Engine:(موتور کرکره پلی کربنات

برای موارد  های برقیکرکره شود تا تردد با سهولت انجام شود و میزان امنیت ساختمان افزایش یابد امااستفاده می برقی

 گیرندبندی نیز مورداستفاده قرار میدیگر مانند حفاظت از ویترین فروشگاه و پارتیشن

یا  کرکره از پلی کربنات پیداست جنس این طور که از نامشاست همان ها کرکره پلی کربناتکرکره یکی از انواع این نوع

با توجه به  موتور کرکره پلی کربنات .باشد و از مقاومت و طول عمر بسیار باالیی برخوردار استهمان فوالد پالستیکی می

و  موتور کرکره پلی کربنات تواند از انواع توبوالر و یا ساید باشد در این مطلب قصد داریم شمارا با انواعوزن کرکره می

 .ها در شهرهای مختلف آشنا نماییمهای نصب و فروش آننمایندگی

 انواع موتور کرکره پلی کربنات

برند، یکی از ره میهای مختلفی بهگیرند از موتور کرکرهها مورداستفاده قرار میها و مغازههایی که برای فروشگاهکرکره

باشد این می موتورهای توبوالر گیردها مورداستفاده قرار میغلب این کرکرهکه برای ا موتور کرکره پلی کربنات انواع

توانایی حرکت  موتورهای توبوالر کهشوند اما ازآنجاییای هستند و داخل رول نصب میموتورها به شکل استوانه

موتورهای  است باید از شدههای بزرگ و سنگین استفادههایی که از کرکرههای سنگین را ندارند برای فروشگاهکرکره

 صنعتی استفاده کرد توبوالر

 جا کنند؛ درنهایت مواردی وجود دارد کههای سنگین را جابهتوانند درباین موتورها از قدرت بیشتری برخوردارند و می

نگام قطع استفاده نمایید تا در ه دار UPS موتورهای شما دارای وزن زیادی است و شما قصد دارید از کرکره پلی کربنات

برق از برق اضطراری آن استفاده نمایید که در این صورت بهتر است موتورهای ساید را برای کرکره خود انتخاب نمایید 

شود و خیلی کم موتورهای ساید برای استفاده می موتورهای توبوالر از های پلی کربناتکرکره طورکلی برای غالباما به

 .شودکاربرده میاین نوع کرکره به

 نصب موتور کرکره پلی کربنات

رت باالیی نیاز دارد و بهتر است خود فرد این کار را انجام ندهد و نصب به تخصص و مها موتور کرکره پلی کربنات نصب

موتور کرکره  های باتجربه و نیروی ماهر بسپارید تا در کارکرد کرکره اختاللی ایجاد نشود. طریقه نصبآن را به نمایندگی

روی یک صفحه پلیت نصب در داخل رول و بر  موتورهای توبوالر با توجه به نوع موتور متفاوت است پلی کربنات

باشد اما موتورهای ساید در بیرون از رول و بر روی ها تا حدودی دشوارتر از موتورهای ساید میشوند و کار نصب آنمی

شود و باید این مراحل با دقت ها توسط نمایندگی تشخیص داده میشوند؛ بنابراین مراحل نصب آندو صفحه پلیت نصب می

 .موتور وارد نشودطی شود تا آسیبی به 

 قیمت موتور کرکره پلی کربنات

باشد و به همین دلیل از قیمت ثابتی دارای انواع و برندهای مختلفی می موتور کرکره پلی کربنات طور که گفته شدهمان

 :اند ازها به عوامل مختلفی بستگی دارد، برخی از این عوامل عبارتبرخوردار نیست و میزان قیمت آن

 رخی از موتورهای دارای گارانتی بیشتر و خدمات پس از فروش ب :میزان گارانتی و خدمات پس از فروش

 .باشدمراتب بیشتر از سایر موتورها میها نیز بهباشند که قیمت آنمی

 هراندازه قدرت توان موتور بیشتر باشد قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود :قدرت توان موتور. 

https://iranpcs.com/polycarbonate-shutters/
https://en.wikipedia.org/wiki/RS-25
https://iranpcs.com/glass-polycarbonate-shutters/
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c/
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%da%86%db%8c%d9%86%db%8c/
https://iranpcs.com/%d9%be%d9%84%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c/


 

 

 ی مانند اروپایی، ایرانی و چینی هستند قیمت موتورهای کرکره دارای برندهای مختلف :جنس و برند موتور

گیرند، ترین رده قرار میهای چینی نیز در پایینباشد و قیمت مدلهای اروپایی بیشتر از برندهای دیگر میمارک

 .شوندهای چینی خریداری میقیمت هستند بیشتر مدلهای اروپایی گرانکه مدلاما ازآنجایی

 موتورهای  هستند و موتورهای توبوالر صنعتی دارای قیمت کمتری نسبت به رنوع موتور: موتورهای توبوال

 .باشد چراکه میزان قدرت آن بیشتر استتر میها گراناز هردو این مدل ساید

در نظر گرفت؛ بنابراین اگر قصد  موتورهای کرکره پلی کربنات توان قیمت ثابتی برایامروزه باوجود نوسانات بازار نمی

با واحد  موتور کرکره پلی کربنات شود برای اطالع یافتن از میزان قیمتموتورها رادارید به شما پیشنهاد میخرید این 

 .بان گستر قائم تماس حاصل نمایید تا از مشخصات و قیمت محصوالت اطالع یابیدفروش شرکت دیده

 فروش موتور کرکره پلی کربنات

 :اند ازرسد برخی از این موتور عبارتمختلفی به فروش می در انواع و برندهای موتور کرکره پلی کربنات

  4وات است و دور موتور آن در هر دقیقه  348کیلوگرمی تیونی: توان مصرفی این موتور  120موتور توبوالر 

کیلوگرمی است. این موتور از موتورهای میان رده و باقیمت متوسط  120های باشد و مناسب کرکرهدور می

 .باشدمی

 جایی ولتی است و قدرت موتور آن قابلیت جابه 220و  24که دارای ولتاژ جک یا موتور  :سیدیتور ساید اسمو

 .کیلوگرم را دارد 1500تا  300

  کند و دور آن در هر ولتی کار می 220این موتور نیز با ولتاژ  :نیوتونی توبوالر 120موتور کرکره فونیکس

پیچی کامالً مسی و سیستم خالص کن ، سیمIP44 اندازه کوچک و استاندارد باشد، دارایدور می 15تا  7دقیقه 

 .باشددستی می

  کیلوگرمی 50موتور کرکره برقی سیماران مدل AC:  وات ست و طول عمر بسیار باالیی  480قدرت این موتور

قابلیت نصب چشمی را دارد  باشد این موتورمی 4متر و تعداد لیمیت سوئیچ آن  6دارد، حداکثر ارتفاع باالبرنده آن 

 .باشدهای عریض است و سیستم خالص کن آن دستی میو مناسب درب

 در شهرهای مختلف و نصب موتور کرکره پلی کربنات های فروشنمایندگی 

ها مراجعه نمایید تا های فروش و نصب آنبهتر است به نمایندگی موتور کرکره پلی کربنات برای خرید و نصب

های ها استفاده نمایید، برخی از نمایندگیرانتی به شما عرضه گردد و از خدمات پس از فروش آنمحصولی با گا

 :اند ازدر شهرهای مختلف عبارت موتور کرکره پلی کربنات فروش و نصب

o بان گستر قائم در تهران: آدرس: تهران، اتوبان آزادگان، جنب پل صنیع خانی، مجتمع آهن نمایندگی دیده

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

o  2نمایندگی فروش در اصفهان: آدرس: اصفهان، خیابان امام خمینی )ره(، شهرک صنعتی امیرکبیر فاز ،

 09135715737و  031 33878447. تلفن:130پالک 

o  ،نمایندگی فروش در کرج: آدرس: کرج، خیابان شهید بهشتی، چهارراه طالقانی، به سمت میدان سپاه

 026 34496760و  09213861084. تلفن:8، واحد 4جنب خانه کتاب، ساختمان دانش، طبقه 

o :و  09141122334نمایندگی فروش در تبریز: آدرس: تبریز، دروازه تهران، جنب هتل مرمر. تلفن

33298441 041 

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

های خود با توانید برای ثبت سفارشکنید میباشد و اگر در سایر شهرها زندگی مینصب موتور کرکره می

باشد و محصوالت های باکیفیت میانواع موتور کرکره های ذکرشده تماس برقرار نمایید. این مجموعه دارایشماره

های نصب این شرکت از تخصص و مهارت باالیی رساند؛ همچنین نمایندگیخود را با گارانتی به فروش می

 .دهندبرخوردارند و کار نصب را در کمترین زمان و با بهترین متد انجام می



 

 

 بگیرید تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان

 

tell://+9855441824

