
 

 

 ها آن عملکرد و برقی کرکره اجزای 

 

 

حتما همه شما کرکره های دستی که در مغازه های قدیمی به کار می رفت مشاهده کرده اید. این کرکره ها از جنس آهن بوده و به صورت 

ت مدرنی به خود گرفته و به کرکره برقی تبدیل شدند که با استفاده از دستی باال و پایین می شدند. با پیشرفت تکنولوژی اینگونه درب ها حال

 ریموت و کنترل باز یا بسته می شوند. از کرکره برقی در اماکن مختلفی مانند درب پارکینگ ها، درب مغازه، پنجره، انبار و غیره استفاده

منیت باال، مقاومت در مقابل باد و طوفان و باران و راحتی بیشتر می نمود. این نوع از کرکره ها دارای مزایایی مانند سهولت در استفاده، ا

زا باشند که باعث استفاده گسترده از آنها شده است. اما کرکره های برقی از اجزای مختلفی تشکیل شده اند که در این مطلب به معرفی این اج

 .پرداخته شده است

صفر تا صد نصب انواع کرکره برقی های موتور ساید و توبالر را بصورت  آموزش نصب کرکره برقی در دوره ه فن آموزانآموزشگا

 :یر زیر کلیک نمایید% عملی در کارگاههای مجهز اموزش می دهد. برای مشاهده سرفصلهای این دوره روی تصو100

 

 چکیده مطلب :

 صلمت ان به که برقی نیروی توسط دارد وجود برقی کرکره در که موتوری که است صورت این به برقی کرکره عملکرد مکانیسم
 تا ددهن هم دست به دست باید مختلفی اجزای. کند می حرکت پایین یا باال سمت به درب و شده ها تیغه کردن حرکت باعث است

 .است شده پرداخته برقی کرکره در آنها عملکرد و اجزا این به مقاله این در که کند کار برقی کرکره
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 انواع کرکره برقی
رضه می کنند. با توجه به کاربردهای متنوعی که برای کرکره برقی وجود دارد این نوع از درب ها را در انواع مختلفی تولید و به بازار ع

 :در ادامه به معرفی تعدادی از کرکره های برقی پرداخته شده است

 ستفاده نمود. بوده و می توان از آنها در اماکن مختلف ااین نوع از کرکره های برقی دارای رنگ بندی متنوعی  :کرکره برقی آلومینیومی

د استفاده کرکره برقی آلومینیومی دارای مقاومت باالیی در برابر ضربه، آب و حرارت می باشد و می توان در تمامی محیط ها آن را مور

 .قرار داد

 باشد که این  رند عایق بودن در مقابل رطوبت و صدا میویژگی مهمی که این نوع از کرکره های برقی دا :کرکره برقی گالوانیزه فوم دار

ار بوده و ویژگی به علت استفاده از فوم فشرده بر روی کرکره از جنس آلیاژ فوالد و منیزیم می باشد. این الیه از ضخامت کمی برخورد

 .ی گرددگ ها و طرح های متنوعی عرضه مسانتی بوده و در رن 8میان آن فوم تزریق می نمایند. تیغه های این نوع از کرکره های برقی 

 وله استیل و لوله این نوع از کرکره های برقی در انواع مختلفی مانند کرکره برقی پلی کربنات با لوله اکسترا، ل :کرکره برقی پلی کربنات

 .آلومینیوم وجود داشته و در دو نوع مات و شفاف تولید می گردد

 ه برقی های برقی مقاومت باالیی در برابر صداهای مختلف بوده و کامال عایق می باشند. کرکراین نوع از کرکره  :کرکره برقی صوتی

 .صوتی را در مواردی که نیاز است تا سر و صدا از آن عبور نکند استفاده شده و در انواع مختلفی تولید می گردد

ف، کرکره ی سکشنال، کرکره برقی فوالدی، کرکره برقی شفاعالوه بر موارد گفته شده انواع دیگری از کرکره های برقی مانند کرکره برق

 .برقی پنجره و ... وجود دارند که دارای ویژگی های خاصی بوده و در موارد مختلف از آنها استفاده می گردد
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 معرفی اجزای کرکره برقی
 ملکرد کرکره برقی به این صورت است که موتوری که در کرکره برقی وجود دارد توسط نیروی برقی که به ان متصل استمکانیسم ع

برقی کار  باعث حرکت کردن تیغه ها شده و درب به سمت باال یا پایین حرکت می کند. اجزای مختلفی باید دست به دست هم دهند تا کرکره

 .عملکرد آنها در کرکره برقی اشاره شده استکند که در ادامه به این اجزا و 

 موتور کرکره برقی .1
مکانیکی  موتور را می توان اساسی ترین قطعه در کرکره های برقی به شمار آورد که وظیفه آن تبدیل کردن نیروی الکتریسیته به انرژی

فی وجود دارند که . موتورهای کرکره برقی در انواع مختلمی باشد و به وسیله ریموت موتور به کار افتاده و تیغه ها را باال و پایین می برد

ستفاده از آن، ااز آن جمله می توان به موتور سنترال، توبالر و ساید اشاره کرد. با توجه به مکانی که کرکره برقی نصب می گردد و میزان 

 .ورها در ادامه بیان شده استمی توان هر یک از انواع موتورها را به کار برد. ویژگی های مربوط به هر یک از موت

 ها را به  در صورتی که شما دارای کرکره های دستی قدیمی می باشید می توانید با نصب موتور بر روی آن، ایین کرکره :موتور سانترال

ترال قابلیت ای سانکرکره برقی تبدیل نمایید. معموال موتوری که برای برقی کردن کرکره استفاده می شود موتور سانترال می باشد. موتوره

وگرم نصب راحتی داشته و برای کرکره های برقی با وزن متوسط کاربرد دارد. واحد قدرت موتور در این نوع از موتورها بر حسب کیل

 .می باشد

 شد. این موتور ادر صورتی که کرکره برقی مورد استفاده شما دارای وزن باالیی می باشد نیاز است تا موتور آن از نوع ساید ب :موتور ساید

گاه باال خواهد قابلیت تحمل وزن های باالتر را داشته و در هنگام باال و پایین کردن درب فشار زیادی به موتور وارد نشده و طول عمر دست

 .رفت. این موتورها را بر روی صفحه پلیت نصب می نمایند

 کرکره های برقی می باشد که از آن برای ورودی های کوچک که  این نوع موتور از انواع موتورهای پر کاربرد در ساخت :موتور توبالر

تردد کمی دارند استفاده می شود. برای نصب و راه اندازی موتورهای توبالر نیاز به دقت و توجه بیشتری می باشد و این موتورها طراحی 

بر خالف موتورهای سانترال واحد قدرت در استوانه ای شکل داشته و با نصب شدن بر روی شفت درون محور چرخنده قرار می گیرند. 

 .این نوع از موتورها نیوتون می باشد

 انواع موتور کرکره برقی
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 تیغه کرکره برقی .2
ود. تیغه شیکی دیگر از اجزای کرکره برقی تیغه می باشد که در واقع بدنه اصلی کرکره را تشکیل داده و در جنس های مختلفی ساخته می 

ه قرار می دهند. ها در انواع آلومینیومی، گالوانیزه و پلی کربنات وجود دارند که هر یک را با توجه به ویژگی هایی که دارند مورد استفاد

ره فوم دار و کپس بر آن از لحاظ ظاهری نیز تیغه ها را در انواع تیغه های تک جداره، دو جداره، پانچ دار، دو جداره پل دار، دو جداعالوه 

 .طبقه بندی کرده و در بازار به فروش می رسانند

 معرفی انواع تیغه کرکره های برقی

 ریل کرکره برقی .3
رون این ریل ها برای این که تیغه ها در هنگام جمع شدن ساییده نشده و آسیب نبینند آنها را درون ریلی قرار می دهند و دو طرف تیغه ها د

ه های آلومینیوم قرار داده می شود. ریل ها نیز در دو نوع قوطی دار و معمولی تولید شده و در جنس آهن و آلومینیوم وجود دارند. برای تیغ

 .پلی کربنات از ریل های مخصوص آنها استفاده می شود و

 شفت کرکره برقی .4
ه برقی در نیاز است تا تیغه ها در هنگام رول شدن درون محفظه ای قرار گیرند که به این محفظه شفت گفته می شود. سایز شفت های کرکر

ی ساید سایز و در موتورها 8به کار رفته باید دارای سایز  موتورهای مختلف متفاوت بوده و در صورتی که موتور از نوع توبالر باشد شفت

 .باشد 11

 ریسیور کرکره برقی .5
ا باال و هموتور کرکره برقی را به ریسیور دستگاه متصل کرده و فرمان های داده شده توسط موتور بر روی ریسیور فرستاده شده و تیغه 

 .ستاده می شوند را می توان از طریق ریسیور کنترل نمودپایین می روند. عالوه بر آن فرمان هایی که به موتور فر

 اندکپ کرکره برقی .6
این قطعه به  به حرکت در آوردن شفت حول محور گردش می گردد.  بر روی صفحه پلیت یک نگهدارنده دوار متصل می باشد که باعث

 .بلبرینگ متصل گشته و لوله وسط را به حرکت در می آورد

 کپس کرکره برقی .7
در اطراف تیغه  ن که تیغه های کرکره برقی در هنگام باال و پایین رفتن سر و صدایی ایجاد نکنند از یک قطعه پالستیکی به نام کپسبرای ای

 .ها استفاده شده است که از ایجاد سر و صدا و همچنین اصطکاک تیغه ها جلوگیری می نماید

 قوطی کرکره برقی .8
به  یم نیازمند دو عدد قوطی برای دو طرف چارچوب درب می باشیم که این قوطی ها بایدبرای این که ریل کرکره برقی را نصب نمای

وده و صورت کامال تراز و با اندازه های مناسب در دو طرف کرکره برقی قرار گیرند. وصل کردن قوطی نیازمند دقت و توجه باالیی ب

 .ردنصاب کرکره برقی باید تمرکز خود را در انجام این کار به کار گی

ه نصاب قطعات مختلف کرکره برقی در این مطلب بیان شد. در پایان ذکر این نکته ضروری است که برای راه اندازی کرکره برقی نیاز ب

مشکلی  حرفه ای در این کار می باشد تا اجزای کرکره برقی به صورت اصولی و صحیح در جای خود قرار گرفته و در هنگام کار کردن با

 .مواجه نگردند

 برای کرکره برقی UPS برق اضطراری

 برقی جدید و اجزای آن انواع کرکره
از آن جا که کرکره های سنتی در هنگام باز و بسته شدن بسیار پر سر و صدا هستند، امروزه دیگر از آن ها استفاده نمی شود. کرکره های 

کره های سنتی از زیبایی چندانی برخوردار نبودند و از آن جا که کرکره از یک ورق ساخته می شد، نصب آن بسیار دشوار بود. در کر

برقی جدید، از تیغه های آلومینیومی یا گالوانیزه به جای ورق یک تکه استفاده می شود که تیغه ها یا بدنه تشکیل دهنده کرکره بصورت 
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کشویی داخل یکدیگر می روند و در هنگام کارکرد صدای کمی دارند همچنین برای کم کردن صدای این کرکره ها از ریل های آلمینیومی 

 .آنها مویی یا الستیک قرار می گیرد استفاده می شود این کرکره ها تشکیل شده از اجزای زیر می باشند که داخل

آموزش هوشمند  ، موزش برق ساختمانآ آموزشگاه فن آموزان در دپارتمان برق خود دوره های تخصصی ویزه بازار کار از جمله دوره

و... را با اعطای مدرک بین المللی و در کارگاههای اختصاصی برگزار می کند. برای  آموزش آردوینو ، آموزش رباتیک ، سازی ساختمان

 .تماس بگیرید 02166477300اطالع از نحوه شرکت در دوره ها و دریافت مشاوره رایگان با شماره 
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