
 

 

برقی کرکره تیغه انواع معرفی  

 

با توجه به مدرنیزه شدن تجهیزات و وسایل مختلف، درب اماکن مختلف نیز از تکنولوژی های جدید بهره مند گشته و به صورت اتوماتیک 

 درآمده اند. حتما در هنگام رفتن به فروشگاه های مختلف یا بیمارستان ها و مراکز درمانی و یا سایر اماکن عمومی با انواعی از درب های

 .واجه شده ایداتوماتیک م

این نوع از درب ها در انواع متنوع تولید شده و موجب راحت تر شدن رفت و آمد به مکان های مختلف می گردند. کرکره برقی یکی از 

انواع محبوب درب های اتوماتیک می باشد که آن را در ورودی پارکینگ ها و گاراژ ساختمان های مختلف مشاهده کرده اید. کرکره های 

در این مقاله به معرفی تیغه و انواع  آموزشگاه فن آموزان .از قطعات و اجزای متنوعی تشکیل شده اند که یکی از آنها تیغه می باشدبرقی 

 .تیغه کرکره های برقی به طور کامل پرداخته است

را با اعطای مدرک فنی و حرفه ای و بصورت  آموزش نصب کرکره برقی و آموزش نصب درب اتوماتیک آموزشگاه فن آموزان دوره های

 :ی دوره کرکره برقی روی تصویر زیر کلیک نماییدصد در صد عملی در کارگاههای مجهز برگزار می کند. برای مشاهده سرفصلها

 

 چکیده مطلب :

 که اید کرده فکر این به حال به تا اگر. نیست فلز و پالستیک از حرکت قابل غیر قطعه یک از بیش چیزی شما ماشین باتری، بدون
 ماشین ایمن کارکرد به چگونه و چیست خودرو باتری که این مورد در تا بخوانید را مطلب ادامه کند، می کار چگونه ماشین باتری

 بدانید بیشتر کند می کمک شما
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 بررسی اجزای کرکره برقی
همانطور که حتما مشاهده کرده اید کرکره های برقی به صورت عمودی به سمت باال و پایین حرکت می کنند و برای این کار نیاز به اجزای 

مختلفی دارند تا بتوانند عملکرد خود را به صورت صحیح و اصولی انجام دهند. کرکره برقی شامل اجزای مختلفی مانند تیغه، موتور، قوطی، 

ه پلیت، اندکپ یا یاتاق، جا قفلی، مرکز کنترل، یو پی اس و ریل می باشد که وجود هر یک برای کار کردن این نوع از درب ها شفت، صفح

 .الزامی بوده و خرابی هر یک می تواند عملکرد درب را با اختالل مواجه کند

د که هر یک بسته به وزن و اندازه درب می تواند مورد موتور کرکره برقی می تواند در سه نوع توبالر، ساید و سنترال وجود داشته باش

استفاده قرار گیرد. در کرکره های کوچک که برای اماکنی که وسعت زیادی ندارند استفاده می شود، موتورهای توبالر را به کار می برند 

ت موتورهای سنترال در درب هایی با و موتور ساید را در مواردی که درب ها کمی بزرگ تر می شوند به مصرف می رسانند و در نهای

 .وزن متوسط کاربرد دارند

ریل کرکره برقی اجزایی از درب است که باعث می شود تیغه های درب از آن عبور کرده و به راحتی به باال و پایین حرکت نمایند. این 

ره برقی نیز برای نصب موتور درب بر روی قوطی تیغه ها به دور قطعه ای به نام شفت رول می شوند و به باال می روند. صفحه پلیت کرک

نصب می گردد. مرکز کنترل درب نیز وظیفه دارد تا فرمان های مورد نظر را از قسمت های مختلف دریافت نموده و آن را به سایر بخش 

 .های مربوطه انتقال دهد

 .رد بپردازیمما در این جا قصد داریم تا به معرفی تیغه کرکره برقی و انواع مختلفی که دا

 ی و عملکرد آن هامعرفی اجزای کرکره برق

 تیغه کرکره برقی چیست
بدنه کرکره برقی را تیغه تشکیل می دهد و در واقع می توان گفت مهم ترین قسمت این نوع از درب ها تیغه می باشد. تیغه ها در جنس های 

ردار باشند. به طور کلی تیغه کرکره برقی باعث مختلفی وجود داشته و بسته به نوع جنسی که دارند می توانند از ویژگی های مختلفی برخو

 .می شود تا از اتالف انرژی تا حد زیادی جلوگیری شده و در زمان بسته بودن درب، نمای زیبایی به ساختمان داده شود
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زیادی در اطراف خود  تیغه ها فضای کمی را اشغال می کنند و با توجه به این که در هنگام بسته بودن در باال رول می شوند نیاز به فضای

ندارند و در محیط های کوچک بسیار کاربردی می باشند. همچنین استحکام و مقاومت این تیغه ها بسیار باال بوده و در برابر عوامل محیطی 

 .مختلف مقاومت زیادی را از خود نشان می دهند

ها و رنگ های مختلف سفارش داد. کارخانه های تولید کننده  مزیتی که تیغه های کرکره برقی دارند این است که می توان آنها را در طرح

این تیغه ها، رنگ بندی متنوعی را در اختیار مشتری قرار می دهند و فرد می تواند با توجه به نمای ساختمان خود رنگ و طرح مورد نظر 

تیغه ها انجام داد. رنگ آمیزی برای انجام تبلیغات می خود را انتخاب نماید. عالوه بر آن می توان تبلیغات را به اشکال مختلف بر روی این 

 .تواند گزینه مناسبی باشد و زمانی که درب بسته است این تبلیغ کامال به چشم آمده و فضای زیادی را در بر می گیرد

از رنگ الکترواستاتیک ضد خش تیغه های کرکره برقی از جنس آلومینیوم با استفاده از تکنیک اکستروژن تولید شده و پس از آن با استفاده 

 .رنگ آمیزی می گردند. در ادامه به صورت کامل در رابطه با نحوه تولید این تیغه ها صحبت نموده ایم

 انواع موتور کرکره برقی

 مکانیسم تولید تیغه کرکره برقی
ا استفاده از فرایند اکستروژن به صورت مستقیم، تیغه ها را تولید می کنند. این روش جایگاه ویژه ای برای شکل دهی به فلزات در ابتدا ب

مختلف داشته و در صنایع متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. پس از فرایند اکستروژن، مراحل بعدی تولید تیغه آغاز می شود که اولین 

 .ی باشد تا تمام چربی ها و مواد ناخالص از آن جدا شده و برای رنگ خوردن آماده گرددگام شستشوی تیغه م

 200تا  180پس از استفاده از رنگ الکترواستاتیک بر روی تیغه های تمیز، باید آنها وارد کوره پخت رنگ گردند و در این کوره با دمای 

ری برخوردار بوده و بعد از آن تیغه ها را برای برشکاری و مونتاژ به محل دیگری درجه سانتی گراد باقی بمانند. این مرحله از اهمیت بسیا

 .ارسال می کنند

 دوره های مرتبط با کرکره برقی که شما می توانید با گذراندن آن ها مهارت خود را افزایش دهید و ارتقای شغلی پیدا کنید شامل دوره های

رتها در کنار هم برای می باشد که معموال مجموع این مها آموزش نصب اعالم حریق ، آموزش نصب سانترال ، آموزش نصب دزدگیر اماکن

آموزش برق  ها نیاز می باشد. تمامی این موارد در فن اموزان هم بصورت جداگانه برگزار می شوند و هم بخشی از دوره جامع ساختمان

 .ا ما تماس بگیریدمی باشند. برای اطالعات بیشتر ب ساختمان

 انواع تیغه کرکره برقی
ید تنوع باالیی که در کرکره های برقی وجود دارد نشان از تنوع در تیغه های به کار رفته در آن می باشد. تیغه ها را در انواع مختلفی تول

 .رداختو در موارد متنوع به مصرف می رسانند. در ادامه به معرفی انواع تیغه کرکره های برقی خواهیم پ

معموال استحکام تیغه هایی که به صورت دوجداره می باشند بیشتر بوده و فرایند تولید آنها نیز نیاز به زمان  :تیغه های تک جداره و دوجداره .1

جداره بیشتری دارد و به همین دلیل از قیمت باالتری برخوردار می باشند. در مواردی که نیاز به مقاومت باالیی می باشد از تیغه های دو

 .استفاده می شود اما تیغه های تک جداره نیز در مواقع معمول بسیار پرکاربرد بوده و از لحاظ اقتصادی نیز به صرفه می باشند

در بسیاری از موارد ممکن است کرکره های برقی در هنگام باال و پایین کشیدن صداهایی را ایجاد کنند که این صداها  :تیغه های فوم دار .2

بوده و در مکان هایی که مسکونی می باشد صورت خوبی نخواهد داشت. در پارکینگ های ساختمان های مختلف معموال از تیغه  آزار دهنده

ز و های فوم دار استفاده می کنند. در این نوع از تیغه ها به دلیل فومی که در بین آنها به کار رفته است سر و صدا بسیار کاهش یافته و با

 .ال آرام و بدون هیچ گونه صدایی انجام می گیردبسته کردن درب کام

در بسیاری از مواقع در هنگام نصب کرکره برقی نیاز است تا رول پیچ به سمت داخل مغازه باشد. در این صورت  :تیغه های قالب برعکس .3

رید نیاز است تا از تیغه های قالب نمای کلی تیغه ها، سمت تخت آنها می گردد. اما در مواقعی که قصد رول پیچ کردن به سمت خارج را دا

 .برعکس استفاده کرده تا نمای تیغه ها دچار مشکل نشود

شاید شما هم با کرکره برقی هایی که کمی حالت قوسی دارند مواجه شده باشید. در رول پیچ هایی که کوچکتر  :تیغه های قوس دار و تخت .4

اشته و در رول پیچ هایی که اندازه بزرگتری دارند باید از تیغه های تخت استفاده می باشند استفاده از تیغه های قوس دار کاربرد زیادی د

 .گردد
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این نوع از تیغه ها از مقاومت و امنیت بسیار باالیی برخوردار بوده و با ضربات قوی هم از دچار صدمه و آسیب نمی  :تیغه نانو کامپوزیت .5

 .ها دارند از آنها در مکان های حساس مانند طال فروشی ها استفاده می گردد شوند. با توجه به ایمنی باالیی که این نوع از تیغه

 انواع تیغه کرکره برقی از لحاظ جنس
 .تیغه ها را از نظر جنس نیز طبقه بندی می کنند و انواع مختلفی از آنها در جنس های متنوع وجود دارد

 که از ورق های گالوانیزه تولید شده و برای تولید آنها از فوم استفاده می گردد.  انواعی از تیغه های کرکره برق می باشند تیغه های گالوانیزه

همه تیغه هایی که گالوانیزه هستند به صورت فوم دار در بازار وجود دارند و از لحاظ استحکام برشی، خمشی یا فشاری نسبت به تیغه های 

ن این تیغه ها باعث می شود تا عایق بهتری در برابر صدا و حرارت بوده و به آلومینیومی مقاومت باالتری را دارا می باشند. فوم دار بود

 .همین دلیل استقبال باالیی از این نوع از تیغه ها می گردد

 نیز انواع دیگری از تیغه های کرکره برقی می باشند که به صورت تک جداره در بازار وجود دارند و ورقی که در آنها  تیغه های فوالدی

قرار گرفته است از ضخامت بسیار زیادی برخوردار می باشد. مقاومت این نوع از تیغه ها در برابر ضربه بسیار باال بوده و   مورد استفاده

اما ایرادی که در تیغه های فوالدی وجود دارد خاصیت صلبیت پایینی است که دارند و در برابر فشار باد در کامال ضد سرقت می باشند. 

 .عرض های باال نمی توانند مقاومت زیادی داشته باشند

 تمایل دارند زمانی  نیز دارای ساختاری شبکه مانند بوده و از مقاطع میله فوالدی تهیه می گردند. در فروشگاه هایی که تیغه های رول گیتر

 .که درب بسته می باشد مقداری از ویترین قابل مشاهده باشد این نوع از تیغه ها گزینه مناسبی محسوب می شوند

 طریقه تنظیم برنامه اتوماتیک بسته شدن کرکره برقی

 نکات مهم در انتخاب تیغه کرکره برقی
در این مقاله به بررسی نکاتی کاربردی در انتخاب تیغه کرکره برقی می پردازیم. با اطالع از نکاتی در انتخاب تیغه کرکره برقی که قصد 

 د آن را دارید در انتخاب خود مطمئن شوید و نمای زیبا برای ساختمان یا مغازه خود فراهم کنیدخری

 ضخامت گوشت تیغه .1
اگر تیغه کرکره برقی گوشت کافی نداشته باشند در هنگام اکسترود کردن ) به یکدیگر متصل کردن( خوب جا نرفته و پس از مدتی کرکره، 

 .وسط کرکره، تیغه کرکره برقی از هم جدا می شوندکش می آید و تنها با یک ضربه به 
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 داشتن پل در وسط تیغه .2
وجود پل باعث می شود که اوالً صدا داخل تیغه کرکره برقی نیافتد و همچنین قدرت تیغه کرکره برقی در برابر ضربات ، بیشتر شود. تیغه 

 .در مدل های بدون پل، تک پل و دو پل موجودند

 

 جداره و دو جدارهتیغه تک  .3
در غیر این صورت می توانید  مسلماً اگر می خواهید کارتان کامل تر بوده و طول عمر بیشتری داشته باشد از تیغه دو جداره استفاده کنید. 

 .از تیغه کرکره برقیی تک جداره استفاده کنید



 

 

 

 تیغه فوم دار .4
 حتی اگر شما از تیغه کرکره برقیی پل دار هم استفاده کنید، باز هم در هنگام باز و بسته شدن کرکره سر و صدای ضعیفی ایجاد خواهد کرد،

 .رد داردمعموال برای پارکینگ های جنوبی کارب برای رفع آن صداها می توانید از تیغه کرکره برقیی فوم دار استفاده کنید. 

 

 جنس تیغه .5
اگر دنبال  می تواند از آلومینیوم یا گالوانیزه باشد. اگر می خواهید کارتان ارزان تر تمام شود از تیغه کرکره برقیی گالوانیزه استفاده کنید. و

 .تیغه کرکره برقی آلومینیوم استفاده کنید کار خوب و عالی هستید از



 

 

 

 رنگ تیغه .6
رنگ تیغه کرکره برقی باید از نوع کوره ای باشد که به آن رنگ پودری  یک نکته بسیار مهم در انتخاب تیغه کرکره برقی به شمار می رود. 

احتی از روی تیغه کرکره برقی بلند نمی شوند. در حالیکه تیغه کرکره برقیی معمولی یا رنگ الکترواستاتیک نیز می گویند. این رنگ ها به ر

تنها با کشیدن یک کلید بر آن ها، رنگشان بلند می شود. انتخاب رنگ در قیمت تیغه کرکره برقی هیچ تاثیری ندارد) منظور سفی، قهوه ای، 

 .را به خرج دهید تا با ترکیب رنگ ها بر زیبایی کارتان بیافزایید بودن آن هاست(، پس برای مشتریان خود نهایت سلیقه… قرمز و

تیغه های کرکره برقی خوب و گران قیمت، در مارک های مختلفی وجود دارند که این شرت ها معموالً تیغه کرکره برقی را لیبل دار به 

ر به صورت جعلی بر روی تیغه کرکره برقیی تقلبی چشبانده بازار عرضه می کنند. البته ناگفته نماند بسیاری از تیغه کرکره برقیی لیبل دا

 .شده است که پیشنهاد می کنیم از جای مطمئن خرید کنید



 

 

 

 نمای تیغه .7
 .تیغه کرکره برقی در مدل های ساده، یک خط، دو خط و سه خط تولید می شوند

آموزش تعمیرات  آموزشگاه فن آموزان مجری برگزاری دوره های تخصصی الکترونیک ، تعمیرات و کنترل ابزار دقیق از جمله دوره

و بیش از هشتاد دوره تخصصی  آموزش سیم پیچی موتور ، آموزش تعمیرات برد الکترونیکی ، آموزش تعمیرات لوازم خانگی ، موبایل

دیگر با نظارت سازمان فنی و حرفه ای می باشد. تمامی دوره ها با اعطای مدرک معتبر و امکان بازآموزی رایگان برگزار می شود. برای 

 .بگیریدتماس  02166477300اطالع از نحوه شرکت در دوره ها و جزئیات بیشتر با شماره 
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