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 ژیار صنعت ماهور

شود. سپس بهترین برند موتور کرکره برقی موجود در در این مقاله به انواع موتورهای درب کرکره ای پرداخته می

کنیم. و در نهایت مشخصات فنی یک موتور که با برندها و مارک های مختلفی عرضه میشود بازار ایران معرفی می

 کنیم.، بیان می

 انواع موتورهای درب کرکره ای -1

 

کردند. به مرور زمان جای خود را به ها و پارکینگ ها از کرکره دستی استفاده میها، فروشگاهبرای درب مغازهقبال 

درب اتوماتیک دادند. برای به حرکت در آوردن کرکره برقی باید از موتور استفاده کرد. نام موتور کرکره برقی در 

ها بود اما امروز دیگر تقریبا استفاده سنترال جزو اولین باشد.ایران معموال سه مورد ) ساید ، توبالر و سنترال ( می

شود. در ادامه به معرفی انواع موتور کرکره برقی اما ساید و توبالر به کرات استفاده می درصد رسیده است. 0آن به 

 پردازیم.ساید و توبالر می
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 ساید هایانواع موتور -1-1

 

شناسیم. در اند. اما ما در بازار موتور ساید با برند آن میتور ساید کردههای زیادی شروع به تولید موامروزه کمپانی

 کنیم:اینجا بهترین مارک موتور کرکره برقی  معرفی می

 پیک 

 پاور 

 تور 

 جنرال یا جنرال پالس 

 اکتیو 

 کی تی ام 
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 کی تو 

 نوبل 

 اسمارت 

 فول 

 بارزانته 

 سیرون 

 بتا 

 اس دی سی 

 لیفت توربو 

 تسال 

 سیماران 

 سیگما 

 فوجی 

 فونیکس 

 سویل 
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 ژیار صنعت ماهور

 تیونی 

 1500تا  300تمام برندهای باال در بازار ایران موجود هستند. قدرت یا توان هر کدام از برند موتورهای ساید از 

 شوند.همه انها به صورت تکفاز و سه فاز تولید میکیلوگرم موجوداند. 

 پردازیمموتور ساید دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به ان می

 امزای -1-1-1

 تحمل وزن زیاد 

 برای ترددهای باال مناسب است 

 تحمل وزن زیاد 

 یبرق اضطرار یدارا  

 معایب -2-1-1

 خارج رول نصب می شود 

 کند.فضای زیادی را اشغال می 

 .قیمت موتور ساید باال است 
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 توبالر هایانواع موتور -2-1

 

کنند. بهترین برندهای موتور تولید میکنند، موتور توبالر ) توبوالر( هم هایی که موتور ساید تولید میتمام کمپانی

 کند.ساید که در قسمت قبلی بیان کردیم برای موتور توبوالر هم صدق می

 پردازیمدر ادامه به مزایا و معایب موتورهای توبالر می

 مزایا -1-2-1

 است. نییپا تمام شده آن نهیهز 

 کند یرا اشغال م یکمتر یفضا.  

 معایب -1-2-2

 (لوگرمیک 140) تا  کند.نمی وزن زیادی را تحمل 

 ستیکردن ن ریقابل تعم. 

 شود. اصال توصیه نمی یترددها یبرا 

 کار به صورت  نیبسته شدن درب در هنگام قطع برق ندارد. ا ایجهت باز کردن  یبرق اضطرار یدارا

 شود. یانجام م یدست
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 موتور کرکره برقیبهترین  -2

موتورها معموال داخل آنها از سیم پیچ آلومینیومی و مسی استفاده می شود. مس چون هدایت حرارتی و رسانای 

موتوری است که سیم پیجی بهترین برند موتور کرکره برقی الکتریکی بهتری نسبت به آلومینیوم دارد، بهتر است. 

 مسی داشته باشد.

 پردازیم.ی میدر اینجا به بهترین مارک موتور درب کرکره ا

 بارزانته 

 پاور 

 اسمارت 

 جنرال پالس 

 هر چه توان یا کشش موتور بیشتر باشد یا سیم پیچی آن مسی باشد ، گرانتر است.

 

 مشخصات فنی موتور کرکره برقی -3

 معموال مشخصات فنی موتور ساید با پارامترهای زیر تعیین می شود.

 توان کششی 

 سرعت دور موتور 

 حداکثر ارتفاع 

 سه فاز تکفاز یا 

 DC  یاAC 

 فرکانس ریموت 

 ولتاژ ورودی 

 نوع سیم پیچ 

 قطر لوله 

 مشخصات فنی موتور توبالر عبارت اند از:
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 سرعت دور موتور 

 ارتفاع حداکثری 

 حداکثر مساحت 

 قطر تاچ و آدابتور 

 قطر لوله 

 گشتاور 

 توان 

 ولتاژ ورودی 

 موتور کرکره برقی چند وات است؟ -4

باشد. این توان هم برای موتور توبوالر و هم ساید حاصل ضرب جریان در ولتاژ میمنظور از توان موتور کرکره برقی 

 های متفاوت، مختلف است.در رنج

و حتی برای برندهای صنعتی وجود دارد. برای موتور ساید حتی به  726وات تا  388برای موتور توبوالر معموال از 

 چند کیلووات میرسد

 


