
 

 

 

 

 

 شرکت الکترو حفاظ گستر 

 فروش و نصب و راه اندازی و خدمات

 

 دزدگیر و سیستم حضور و غیاب و( دیجیتال ، دوربین مدار بسته )آنالوگ ،کلیه دربهای اتوماتیک 

 

 شرکت مدیریت 

 روایی 

 

 با کارشناسان فروش تماس

88987764 - 88392654 - 88391776 

 با مدیریت تماس

09122594840 

 

 آدرس 

 43تهران ، میدان فاطمی ، جنب بیمارستان سجاد ، پاساژه هدیه ، طبقه دوم ، واحد 
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 رول گیتر کرکره برقی

اين امر و همچنین هزينه هاي بسیار زياد نیروي کار در اروپا اين محصول ، به طول انجامیدسالها  رول گیتر برقی کرکرهساخت 

موفق به تولید تیغه تحقیق و پژوهش،  ها سال ازس مي نمود. متخصصین ايراني پس را براي بازار ايران بسیار گران و دور از دستر

 .آغاز شدرول گیتر شدند که پس از اتمام مراحل کیفي، با افتخار عرضه آن به بازار ايران 

  مقاومتر مي دانند و به لحاظ کرکره آلومینیومی تیغهبراي مغازه هايي که کرکره قديمي خود را نسبت به  رول گیتر تیغه

از لحاظ امنیتي در  رول گیتر کرکره برقیقديمي خود دارند بهترين جايگزين مي باشد.هاي امنیت ترس از عوض کردن کرکره 

از امنیت بسیار بااليي  ی رول گیترتیغه هاو همچنین  با فاصله ي بسیار زياد در صدر قرار دارد. برقیکرکره  تیغهبین انواع 

اين ه است. با مفتول هاي فوالدي آبکاري شده و با روکش آلومینیومي ساخته شدهسته اصلي رول گیتر  .دنبرخوردار مي باش

محور اين  پايه ها وو همچنین  .باشندمیلیمتري( به هم متصل مي 60مفتول ها به وسیله اتصال هاي آلومنیومي مقاوم )با فاصله 

 رکیب مطلوب تأمین امنیت، در عین حال تهويه هوا از امتیازات ويژه اين کرکره مي باشد.ت درب از جنس آهن است

امکان خروج از و با قرقره هايي طراحي شده که از دو طرف داخل ريل قفل مي شوند و  مي باشدضد برش  رول گیترتیغه هاي 

مناسب با تعداد تردد و  برقی رول گیترکرکره موتور هدايت کننده  .مانع مي شود ضربه شديد  وارد کردن درب از ريل حتي با

 .ها انتخاب مي شود درببراي فضاي موجود 

پنجره اي در مراکز تجاري، فروشکاهها و يا  هاي ن وجود شبکهبه دلیل مقاومت و استحکام باال و همچنی کرکره برقی  از اين نوع 

مورد هاي سطحي و زير زمیني ، پارکینگهاي فروشگاهي و خصوصاً براي تامین امنیت بانکها  جهت استفاده در مترو و پارکینگ

 استفاده قرار مي گیرد .

 کرکره برقی رول گیتر ویژگی های 

 ساختار اين درب از جنس آهن همچنین  ودلیل وجود شبکه مفتولي  بهکرکره برقي رول گیتر ضريب امنیت  باال بودن

 مي باشد آبکاري شدهو کشیده سخت 

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

 قرقره هاي تفلون

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

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

 داراي ديد داخلي و امکان تبادل هوا به دلیل استفاده از شبکه مفتوليرول گیتر رقي تیغه کرکره ب 

 مقاوم در برابر ضربه بسیار شديد 

 ي و ريل گالوانیزهداراي قفل قرقره اي در انتهاي مفتول هاي فوالد 

  مناسب براي نصب در محل هاي بیروني 

 آلمان بوده  الرو موتور کرکره برقي رول گیتر از مارک 

 ابلیت نصب در فضاهاي بادگیر با وزش باد شديد قیغه ها با توجه به فضاي خالي میان ت 

   رول گیتر از جنس آهن مي باشدبرقي کرکره ي پايه هاو محور 
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 کرکره برقي رول گیتر تهويه مناسب هوا 

 میلیمتري 60بسیار مقاوم با فاصله مي وآلومینی اتصاالت داراي 

 

  

 

 

 

 

 

 رکره برقی رول گیترک موتور

گیرند و با استفاده از موتور زنجیر دار درب را به باال و پايین مي به موتورهايي گفته مي شود که در يک طرف درب قرار مي  دموتور سای

کیلوگرم توصیه مي شود ، داراي سیستم پاراشوت جهت  1000کشند .موتور کرکره سايد صنعتي جهت تعداد تردد باال و کرکره تا وزن 

  . جلوگیري از سقوط کرکره در صورت نقص فني مي باشد

در هنگام ول گیتر ریر جهت باال و پايین بردن کرکره آن داراي زنج نوع معمولی . دار مي باشد UPS مولي ونوع مع 2در ول گیتررموتور 

در هنگام رول گیتر آن عالوه بر زنجیر دستي داراي برق اضطراري جهت باال و پايین بردن کرکره برقي دار  UPS نوعقطع برق است ولي 

  .قطع برق مي باشد
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 کرکره برقی رول گیتر  وتور گیربکسی ساید ساخت آلمانم

لماني به صورت مي باشند و قابل قیاس با موتورهاي چیني نیستند. موتورهاي آيي باالکیفیت داراي  ي گیربکسي سايدموتورها

 .شود خريداري و تهیه جداگانه صورت به بايدکه  (…ياتاقان، میل ترانس پولکي و پايه  )از قبیل مجزا مي باشند و متعلقات آن 

 برخالفاين موتورها  .خالص کن موتور هاي آلماني به صورت هندلي مي باشد که در هنگام خريد بر روي موتور قرار دارد

 بسته در کامل صورت به( … پايه و پولکي ترانس میل ياتاقان،) آن متعلقات و باشند مي کامل پک صورت به که چیني موتورهاي

 .وجود دارد بندي

موتورهاي و همچنین سرعت باز و بسته شدن موتور هاي آلماني نسبت به چیني بسیار باال و بي صدا مي باشد. الزم به ذکر است 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Barazante موتور ساید

 کیلوگرم در 150 ,300 ,500،600،750،800,سال گارانتي و در انواع يکجزء موتورهاي با کیفیت به حساب مي آيد و با ساید بارزانته موتور 

  . دار ارائه مي گرددups دو مدل ساده و

کرکره بعنوان  Auto-Reverse و عملکرد  photocellدار بارزانته داراي امکان نصب چشمي  ups الزم بذکر است موتور هاي سايد

  . را دارا مي باشندپارکینگ 

  : بارزانته UPS کرکره برقی با موتور ساید بدون

  کیلوگرم و به  300نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن  168داراي گشتاور بارزانته  300موتور ساید

میلیمتر مي باشد  110دور بر دقیقه را دارا مي باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور  6/5متر با حداکثر سرعت  6ارتفاع 

 . 
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  کیلوگرم و به  600نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن  412داراي گشتاور ارزانته ب 600موتور ساید

میلیمتر مي باشد  110دور بر دقیقه را دارا مي باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور  6/5متر با حداکثر سرعت  6ارتفاع 

 . 

  کیلوگرم و به  800نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن  647تاور داراي گش بارزانته 800موتور ساید

میلیمتر مي باشد  160دور بر دقیقه را دارا مي باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور  6/5متر با حداکثر سرعت  9ارتفاع 

 . 

 

  : دار بارزانتهUPS  کرکره برقی با موتور ساید

  150موتور ساید UPS کیلوگرم  150نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن  -داراي گشتاور  دار بارزانته

میلیمتر مي  -دور بر دقیقه را دارا مي باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور  10متر با حداکثر سرعت  6و به ارتفاع 

 باشد . 

  300موتور ساید UPS 300نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن  187داراي گشتاور  دار بارزانته 

 110دور بر دقیقه را دارا مي باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور  6/1متر با حداکثر سرعت  6کیلوگرم و به ارتفاع 

 میلیمتر مي باشد . 

  500موتور ساید UPS 500نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن  343داراي گشتاور  ر بارزانتهدا 

 110دور بر دقیقه را دارا مي باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور  6/3متر با حداکثر سرعت  6کیلوگرم و به ارتفاع 

 میلیمتر مي باشد. 

  750موتور ساید UPS 300نیوتن/متر است و توانايي لیفت حداکثر يک کرکره برقي به وزن  606داراي گشتاور  هدار بارزانت 

 130دور بر دقیقه را دارا مي باشد . قطر شفت کرکره مورد نیاز براي اين موتور  6متر با حداکثر سرعت  9کیلوگرم و به ارتفاع 

 میلیمتر مي باشد . 

 

 

 

 

 

 .ارتباط برقرار کنید تماس با مامي توانید از قسمت  تیغه رول گیتربراي خريد و استعالم قیمت 

 کلمات کلیدی مرتبط : 

 رول اتیک،تیغهاتوم ،درب گیتر گیتر،رول رول کرکره گیتر،تیغه رول گیتر،کرکره رول برقي کرکره گیتر،تیغه رول برقي کرکره

برقي گیتر،کرکره  
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