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کرکره برقی رول گیتر
ساخت کرکره برقی رول گیتر سالها به طول انجامید ،اين امر و همچنین هزينه هاي بسیار زياد نیروي کار در اروپا اين محصول
را براي بازار ايران بسیار گران و دور از دسترس مي نمود .متخصصین ايراني پس از سال ها تحقیق و پژوهش ،موفق به تولید تیغه
رول گیتر شدند که پس از اتمام مراحل کیفي ،با افتخار عرضه آن به بازار ايران آغاز شد.
تیغه رول گیتر براي مغازه هايي که کرکره قديمي خود را نسبت به تیغه کرکره آلومینیومی مقاومتر مي دانند و به لحاظ
امنیت ترس از عوض کردن کرکره هاي قديمي خود دارند بهترين جايگزين مي باشد.کرکره برقی رول گیتر از لحاظ امنیتي در
بین انواع تیغه کرکره برقی با فاصله ي بسیار زياد در صدر قرار دارد .و همچنین تیغه های رول گیتر از امنیت بسیار بااليي
برخوردار مي باشند .هسته اصلي رول گیتر با مفتول هاي فوالدي آبکاري شده و با روکش آلومینیومي ساخته شده است .اين
مفتول ها به وسیله اتصال هاي آلومنیومي مقاوم (با فاصله 60میلیمتري) به هم متصل مي باشند .و همچنین پايه ها و محور اين
درب از جنس آهن است ترکیب مطلوب تأمین امنیت ،در عین حال تهويه هوا از امتیازات ويژه اين کرکره مي باشد.
تیغه هاي رول گیتر ضد برش مي باشد و با قرقره هايي طراحي شده که از دو طرف داخل ريل قفل مي شوند و از امکان خروج
درب از ريل حتي با وارد کردن ضربه شديد مانع مي شود  .موتور هدايت کننده کرکره برقی رول گیتر مناسب با تعداد تردد و
فضاي موجود براي درب ها انتخاب مي شود.
اين نوع از کرکره برقی به دلیل مقاومت و استحکام باال و همچنین وجود شبکه هاي پنجره اي در مراکز تجاري ،فروشکاهها و يا
جهت استفاده در مترو و پارکینگ هاي سطحي و زير زمیني  ،پارکینگهاي فروشگاهي و خصوصاً براي تامین امنیت بانکها مورد
استفاده قرار مي گیرد .

ویژگی های کرکره برقی رول گیتر


باال بودن ضريب امنیت کرکره برقي رول گیتر به دلیل وجود شبکه مفتولي و همچنین ساختار اين درب از جنس آهن
سخت کشیده و آبکاري شده مي باشد



باال بودن مقاومت کرکره برقي رول گیتر در برابر کشیدگي و ضربه  ،به دلیل استفاده از ريل هاي دو کابین بسیار محکم و
قرقره هاي تفلون



تیغه ها ساخت ايران بوده و تحت لیسانس  BOTHE HILDکشور آلمان مي باشد



باال بودن مقاومت رول گیتر در برابر نفوذ ،به دلیل وجود تعداد زياد اتصاالت بسیار محکم و مقاوم



تیغه کرکره برقي رول گیتر داراي ديد داخلي و امکان تبادل هوا به دلیل استفاده از شبکه مفتولي



مقاوم در برابر ضربه بسیار شديد



داراي قفل قرقره اي در انتهاي مفتول هاي فوالدي و ريل گالوانیزه



مناسب براي نصب در محل هاي بیروني



موتور کرکره برقي رول گیتر از مارک الرو آلمان بوده



با توجه به فضاي خالي میان تیغه ها قابلیت نصب در فضاهاي بادگیر با وزش باد شديد



محور و پايه هاي کرکره برقي رول گیتر از جنس آهن مي باشد
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تهويه مناسب هوا کرکره برقي رول گیتر
داراي اتصاالت آلومینیومي بسیار مقاوم با فاصله  60میلیمتري

موتور کرکره برقی رول گیتر
موتور ساید به موتورهايي گفته مي شود که در يک طرف درب قرار مي گیرند و با استفاده از موتور زنجیر دار درب را به باال و پايین مي
کشند .موتور کرکره سايد صنعتي جهت تعداد تردد باال و کرکره تا وزن  1000کیلوگرم توصیه مي شود  ،داراي سیستم پاراشوت جهت
جلوگیري از سقوط کرکره در صورت نقص فني مي باشد .
موتور رول گیتر در 2نوع معمولي و  UPSدار مي باشد  .نوع معمولی آن داراي زنجیر جهت باال و پايین بردن کرکره رول گیتر در هنگام
قطع برق است ولي نوع  UPSدار آن عالوه بر زنجیر دستي داراي برق اضطراري جهت باال و پايین بردن کرکره برقي رول گیتر در هنگام
قطع برق مي باشد .
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موتور گیربکسی ساید ساخت آلمان کرکره برقی رول گیتر
موتورهاي گیربکسي سايد داراي کیفیت بااليي مي باشند و قابل قیاس با موتورهاي چیني نیستند .موتورهاي آلماني به صورت
مجزا مي باشند و متعلقات آن از قبیل ( ياتاقان ،میل ترانس پولکي و پايه …) که بايد به صورت جداگانه تهیه و خريداري شود.
خالص کن موتور هاي آلماني به صورت هندلي مي باشد که در هنگام خريد بر روي موتور قرار دارد .اين موتورها برخالف
موتورهاي چیني که به صورت پک کامل مي باشند و متعلقات آن (ياتاقان ،میل ترانس پولکي و پايه …) به صورت کامل در بسته
بندي وجود دارد.
الزم به ذکر است سرعت باز و بسته شدن موتور هاي آلماني نسبت به چیني بسیار باال و بي صدا مي باشد .و همچنین موتورهاي

آلماني از قیمت باالتري نسبت به موتورهاي چیني برخوردار مي باشد .

موتور ساید Barazante
موتور ساید بارزانته جزء موتورهاي با کیفیت به حساب مي آيد و با يکسال گارانتي و در انواع  150, 300, 500،600،750،800,کیلوگرم در
دو مدل ساده و upsدار ارائه مي گردد .
الزم بذکر است موتور هاي سايد  upsدار بارزانته داراي امکان نصب چشمي  photocellو عملکرد  Auto-Reverseبعنوان کرکره
پارکینگ را دارا مي باشند .
کرکره برقی با موتور ساید بدون  UPSبارزانته :


موتور ساید  300بارزانته داراي گشتاور  168نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن  300کیلوگرم و به
ارتفاع  6متر با حداکثر سرعت  5/6دور بر دقیقه را دارا مي باشد  .قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور  110میلیمتر مي باشد
.
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موتور ساید  600بارزانته داراي گشتاور  412نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن  600کیلوگرم و به
ارتفاع  6متر با حداکثر سرعت  5/6دور بر دقیقه را دارا مي باشد  .قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور  110میلیمتر مي باشد
.



موتور ساید  800بارزانته داراي گشتاور  647نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن  800کیلوگرم و به
ارتفاع  9متر با حداکثر سرعت  5/6دور بر دقیقه را دارا مي باشد  .قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور  160میلیمتر مي باشد
.

کرکره برقی با موتور ساید  UPSدار بارزانته :


موتور ساید  UPS 150دار بارزانته داراي گشتاور  -نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن  150کیلوگرم
و به ارتفاع  6متر با حداکثر سرعت  10دور بر دقیقه را دارا مي باشد  .قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور  -میلیمتر مي
باشد .



موتور ساید  UPS 300دار بارزانته داراي گشتاور  187نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن 300
کیلوگرم و به ارتفاع  6متر با حداکثر سرعت  1/6دور بر دقیقه را دارا مي باشد  .قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور 110
میلیمتر مي باشد .



موتور ساید  UPS 500دار بارزانته داراي گشتاور  343نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن 500
کیلوگرم و به ارتفاع  6متر با حداکثر سرعت  3/6دور بر دقیقه را دارا مي باشد  .قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور 110
میلیمتر مي باشد.



موتور ساید  UPS 750دار بارزانته داراي گشتاور  606نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن 300
کیلوگرم و به ارتفاع  9متر با حداکثر سرعت  6دور بر دقیقه را دارا مي باشد  .قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور 130
میلیمتر مي باشد .

براي خريد و استعالم قیمت تیغه رول گیتر مي توانید از قسمت تماس با ما ارتباط برقرار کنید.
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