
،  دیخانه هستو در عین حال زیبایی در تیحال موثر در امن نیشکل جذاب و در ع کیاگر به دنبال 

 یاست اما از کجا م یو دست یبه صورت برق یکرکره غلتککرکره  های غلتکی را در نظر راشته باشد. 

برای انتخاب بین آنها کمک می شما را  یمثبت و منفنکته های  کدام است؟ ما نوع آن   نیکه بهتر دیدان

  کند.

،  تیکرده است. آنها امن دایپ یشتریب تیخود محبوب یها تیمز لیدر چند سال گذشته به دل یکرکره غلتک

 .می افزایندفضا  و زیبایی رابه تیکنند و جذاب یرا فراهم م ییسخت آب و هوا طیدر شرا یمنیا

 

که  یاست. در حال یو تجار یمسکون یکرکره ها یانواع مختلف کرکره غلتک یاصل یزهایاز تما یکی

، کرکره مورد استفاده قرار می گیرند  یبند قیو عا تیبا هدف امن یمسکون یغلتک یکرکره ها شتریب

 دارند.زیادی تمرکز  طیمح شیافزا و تیبر امن یصنعت یغلتک یها

 کند.  یآنها را آسان م یافزونه هستند که استفاده و نگهدار نیچند یدارا یمدرن غلتک یکرکره ها اکثر

 

 

 یبرق یکرکره غلتک درباره

 

 یدکمه کرکره را باز و بسته م کیموتور کوچک است که با فشار دادن  کی یدارا یبرق غلتکی کرکره

متصل کند  یدیخورش یتواند آنها را تا انرژ یم ایتواند به منبع برق شما متصل شود و  یکند. موتور م

کنترل از  کی زبا استفاده ا یغلتک یداشته باشد. کرکره برق یرا در مصرف انرژ یبهره ور تیتا نها

 یاصل تیکند. مز ینصب شده است کار م ییکه در داخل خانه جا یصفحه ا کی ایراه دور کوچک 



 یهمانطور که م قا  یآنها را دق دیتوان یدکمه م کیراحت بودن آنهاست. فقط با فشار  یبرق یکرکره غلتک

 یکرکره ها دیتوان یم نیهمچن ادر کجا قرار دارند. شم نکهی، بدون توجه به ا دیبسته کن ایباز  دیخواه

 نییخارج ، کرکره ها را باال و پا ییآب و هوا طیشرا ایمتناسب با زمان روز  ییرا با سنسورها یغلتک

 .ستیآور ناستفاده کند تعجب  تیفیبا ک یاگر از اجزا زین یبرق ی. کرکره غلتکدیکن

 

 

 انواع کرکره غلتکی برقی:

 

  یداخل یکرکره غلتک -1

مورد استفاده قرار می  یتجار طیمح ایبهتر خانه  هینور و تهو نیتأم یبرا یغلتک یداخل یها کرکره

با  یاساس کردعملنظرهر دو از  یو خارج یداخل ی. گرچه کرکره هاآنها همه کاره است. اساس. گیرند

و  تیاز رنگ ها ، انواع و اقسام قرار دارند تا جذاب یگسترده ا فیمتفاوت هستند ، هر دو در ط گریکدی

 .بیافزایندآنها را  زیبایی

 



 یخارج یکرکره غلتک -2

سخت  یو محافظت در برابر هوا یمنی. آنها امی باشندتر  یکاربرد یرونیب یکرکره ها گرید سوییاز 

آنها  و زیبایی تیتا جذاب مو جود است از رنگ ها ، انواع و اقسام  یگسترده ا فیط  .ایش می دهندنمرا 

 .بیافزایندرا 

 

 

 کیوماتات یو کرکره غلتک یکرکره دست -3

 

 یهستند. آنها از شما م نیمقرون به صرفه تر رایهستند ز و  محبوب اریبس یغلتک یدست یها کرکره

از   یکرکره ها یشما برا ینگهدار یاصل نهی. هزنماییدبسته  ایآنها را باز  یخواهند که به صورت دست

 کرکره است. کاری، روغن  یدستنوع 

 

 یکرکره دست درباره

 

. به چیپ میس کیمانند  یزمی، با استفاده از مکان دیکن یاست که خودتان باز و بسته م ییآنها یدست کرکره

محبوب هستند. کرکره  ارینصب هستند بس یبرا ینوع کرکره غلتک نیمقرون به صرفه تر نکهیا لیدل

پنجره قرار دارد ، تا  ایدرب  یلنگ در قسمت داخل ای چیپ میشده است و س هیبه دو در و پنجره تعب یدست

 .دیکن دایپ یبه آن دسترس یبه راحت دیبتوان

 

روزانه به تمام درها و  دیاست که شما با نیا دیریدر نظر بگ یدست یبا کرکره ها دیکه با یزیچ تنها

 ی. اگر مدیچیتا حد باز بودن مورد نظر خود بپ یکیزیو کرکره را به صورت ف دیخود برو یپنجره ها

تواند  یم نیو ا،  دیبه طور جداگانه به هر در و پنجره برو دی، با دیکن میآنها را در طول روز تنظ دیخواه

 یاز کرکره ها شتریب یاگرچه قابل اعتماد هستند ، اما به نگهدار یدست یباشد. کرکره ها ریوقت گ اریبس

 دارند. ازیعملکرد بهتر آنها ن یبرا یبرق یغلتک

 

 برخوردار هستند یشتریب یاما از راحت بسیار گران قیمت است گرچها یغلتک کیاتومات یها کرکره

آنها از  یانرژ نی. با تأمستین یگونه قدرت بدن چیبه اعمال ه یازیباز و بسته شدن آنها ن یبرا چون

 یشتریوجود زمان ب نی. با ادیکن ییصرفه جو یدر مصرف انرژ دیتوان یم یدیخورش یانرژ قیطر

 ایجاد کنند ینگهدار یبرا یشتریب نهیست هزو ممکن ا الزم استنصب  یبرا

 



داشتن  لیبه دل یگرانتر از کرکره دست یاست که نصب کرکره برق نیا دیبخاطر بسپار دیکه با یا نکته

 . کردن نصب یبرا یو زمان اضاف ازیمورد ن یاضاف یاجزا

 

 توکار و توکار یکرکره غلتک -4

 

 ی باشندمخفی م یآنها به خوب یو تمام اجزا در نظر گرفته شده استدرها  ایتوکار در پنجره  یها کرکره

 روند. یم نیبا باز شدن کامال  از ب یغلتک یکرکره ها نی، ا نیو بنابرا

 

آنها  یها لیو ر یکرکره ا یحال ، جعبه ها نیشود. با ا ینصب م یساخته شده به راحت یداخل کرکره

 یکرکره ها با استفاده ازکه  این تصور را دارندمردم  بیشتر. اگرچه دیدن می باشددر سطح نصب قابل 

توکار مدرن ساخته شده اند با  یروزها کرکره ها نی، ا کم می گردد یادیخانه آنها تا حد ز تیتوکار جذاب

 .دیده میشود رتر و زیبات، جذاب دیدن استقابل  رونیها در بسازنده آن یاجزا نکهیوجود ا

 

 و شفاف یومینیآلوم یغلتک یها کرکره -5

 

هستند. آنها سبک هستند و در برابر  نیبهتراز نوع  تیفیاز نظر دوام و ک یومینیآلوم یغلتک یها کرکره

 یاست. آنها از اجزا یغلتک یکرکره ها نیاز پرکاربردتر یکیرو  نیو از امستحکم و مقاومند  یخوردگ

 .به کار می برندو محافظت  یدر انرژ ییکاهش سر و صدا ، صرفه جو یبرا یمختلف

 

 یکرکره ها نیکرده اند. ا دایپ یشتریب تیهم اکنون محبوب یشفاف غلتک ی، کرکره ها گریطرف د از

 کیدر  ایشما نصب شود تا به باغ  یمسکون یدر فضا نوع قادر است نیدارند. ا دید تیقابل یغلتک

 دهند. یمصرف برق را کاهش م نیمشرف شود. آنها همچن یتجار طیمح

 

Advanced Shopfront & Shutters LTD London: عمده  یها یاز نگران یکی یتیامروزه عامل امن

 نیمهم است. ا اریکند بس جادیرا ا یکه محافظت کل یتیامن ریمشاغل و صاحبان خانه است. داشتن تداب

به شما  یا هکه از افراد حرف دیکند. بعالوه ، به خاطر داشته باش یم یباز یاست که کرکره غلتک ییجا

دهد تا  یمقاله به شما اجازه م نی. ادیریدهند ، کمک بگ یشاتر را م ریتا تعم دیاز تول کیخدمات درجه 

 .دیآن به طور مفصل مطلع شو بیو معا ایاز مزا

 



 یکرکره غلتک یایمزا

 

 

 

 شما وجود دارد: و درهای پنجره ها یکرکره برااستفاده معمول  یایمزا نجایا در

 

 یخصوص میحر باالبردن 

کنند. با  یمسئله وجود دارد که مردم در داخل مکان ها نگاه م نی، ا یسنت یوجود پنجره ها و خانه ها با

 نیها باشند ا ابانیشود. اگر پنجره ها رو به خ یمسئله به طور کامل حل م نیحال ، با کرکره ، ا نیا

آنها را  دیتوان ی، م ردیبگ رقرا دیدر داخل محل اشعه خورش دیخواه یاست. اگر م یآل دهیا اریبس نهیگز

تا شب آرامش داشته  دیبچرخان نییآنها را به پا دیتوان یم بیترت نی. به همدیکل راه بچرخان ایبه نصف 

 .دیباش

 

 خانه تیامن شیافزا 

 نیاز سارق یریآل جلوگ دهیانتخاب ا یدرب است. کرکره غلتک یهم براپنجره و  یکرکره هم برا نصب

 ینم رایز دیآ ینم شیپ یمشکل گرید دیقفل کرد یکه کرکره ها را به درست یو سارقان است. هنگام

 . کرکره ها از مواد مقاوم و مقاوم ساخته شده اند.دیباز کن رونیآنها را از ب دیتوان

 

 یدر انرژ ییصرفه جو نهیگز 



گرم داخل  یاست. با بسته شدن کرکره ها ، هوا دیمف اریدر زمستان ها و تابستان ها بس یغلتک کرکره

رسد  یمطبوع به حداقل م هیو تهو یشیگرما یها ستمیاستفاده از س بیترت نیشود. به ا یم یخانه نگهدار

مدت باعث صرفه  یوالناما در ط دیاالن متوجه آن نشو دیتوان هوا را از آنجا خارج کرد. شا ینم رایز

 .ابدی یشما کاهش م یشود. مطمئنا  هر ماه صورتحساب انرژ یم یادیز یها نهیدر هز ییجو

 

 یشناس ییبایز تیجذاب باالبردن 

با  قادر هستیدهستند و  ری. کرکره ها دلپذباال می بردرا از داخل و خارج  ییبایز تیجذاب یغلتک کرکره

 .دیانتخاب کن ینیتزئ نهیگز کیه عنوان ها ، آن را ب یحرفه ا یساز یسفارش

 

 ییآب و هوا طیدر برابر شرا حفاظت 

نصب کرکره است. آنها از مکان در برابر  نیبهتر نیبنابرا نمی باشد ینیب شی، هوا قابل پ ر مکان شماد

، نصب آنها چه در زمستان ، چه در  نیبنابرا .کنند  یم حفاظت و نگهداریمضر آفتاب  یاشعه ها

 است. یعال اریبس یتابستان و چه در فصل بارندگ

 

 می کندصدا را کنترل  و اندازه سطح 

٪ از سر و صدا به 60از ورود  رایاست که خانه شما در کنار جاده باشد ز یکرکره ها در صورت نیبهتر

 .دیام و آرام بخوابآر دیتوان یمکان خود م یکرکره برا هیکند. به محض ته یم ممانعتداخل 

 

 یکرکره غلتک بیمعا

 یکه از نکات منف الزم استبه نصب آنها ،  میدارد. قبل از تصم و مشکالتی بیمعا زین یکرکره غلتک

 . هم آگاه شویدمحصول نوع  نیا

 

 دارد ژهیکردن و زیبه تم احتیاج. 1

 یاوقات ، کاف یکردن آنها دشوارتر است. گاه زیاست ، تم یافق یلت ها یدارا یآنجا که کرکره غلتک از

کننده  زیماده تم کی دی، با دیخواه یم قیعم یزکاریحال ، اگر تم نی. با ادیاست آنها را با آب شل کن

 .دیتخته سنگ ها را مرور کن کیاز  یکیو  دیکن دایمناسب پ

 

 یاتی. مشکالت عمل2



کار دشوار است ، به  یبرا یغلتک یدست ی. کرکره هاکیو اتومات یدست -دو نوع است  یغلتک کرکره

 آسان تر می باشد  کیاتومات یکه کار با کرکره غلتک ی. در حالدیعجله داربرای کاری که  یهنگام ژهیو

 احتیاج قابل اعتماد  هیمنبع تغذ کیبه  نی، آنها همچن عالوه بر آنباشد.  قیمت ترتواند گران  یاما م،

 یو نگهدار ریبه تعم زین یغلتک کیاتومات یتر است ، کرکره ها دهیچیآنها پ ستمی. از آنجا که س ددارن

 دارند. ازیمنظم ن

 

 

 چه نکته هایی را باید در نظر بگیریم:پنجره برای  یکرکره غلتک دیهنگام خر

 

 یت. کرکره هاکرکره پنجره اس رفتن، محل قرارگ باید در نظر داشته باشیدکه  یزیچ نیاول - مکان

 .می باشند  میقابل تنظ یاز داخل خانه به راحت یداخل

لوور دار  یشود. کرکره ها یدر نظر گرفته م یو کاربرد ییبایاهداف ز یسبک پانل برا -سبک پانل 

توان  یدارند. از آنها م یقاب همپوشان کی یکه فقط روشکل می باشند  یاز صفحات چوب یمجموعه ا

 .استفاده کرد  یو خارج یداخل یکرکره ها یبرا

اروپا الهام گرفته  یسبک از کافه ها نیاز پنجره ها را پوشانده است. ا یمیکرکره به سبک کافه ن -ازه اند

 زیواضح و تمبسیار رسد  یشود. به نظر م ینوع کرکره پنجره استفاده م نیشده است که معموال  از ا

 بدهد.به خانه شما  و منحصر به فرد دهیچیپ یبالفاصله ظاهر قادر است است و 



 یاگر م علی الخصوصامر  نیشوند. ا یپوشاندن کل پنجره نصب م یتمام قد معموال  برا یها کرکره

 اری، بس دیرا داشته باش شخصی میحردر داخل خانه  دیخواه یم ای،  دینگه دار رونیآفتاب را ب دیخواه

 سودمند می باشد.

 نهای. ارهی، ذوزنقه و دا ی، برش درب فرانسو لی، مستط یاشکال شاتر پنجره متفاوت است: قوس -شکل 

در  قادرند زیرا ن یو هشت ضلع هیاز اشکال مانند زاو یاگرچه برخ . مرسوم ترین نوع می باشند

 کرد. جادیصورت درخواست ا

نوع  نیا رایانتخاب هستند ، ز و پردرخواست ترین نوع نیمعموال  محبوب تر یچوب یکرکره ها - متلایر

و مهر و موم شود و به  یزیتواند به دلخواه شما رنگ آم یمناسب است. م یهر نوع کرکره ا یبرا

 قابل برش باشد. طریقه های متفاوتی

 ریقه نصب کرکره برقیط

 .دیکن چیپمحکم سر موتور  یموتور را رو هیپا -1

 اریش دیکار ، شما با نیانجام ا ی. برادیدر سر موتور بکش ستادهیشافت را به سمت حلقه ا آداپتور -2

 .دیحلقه روتور بکش هیآداپتور را از تخل یداخل

شوند.  ریکه درگ یتا زمان دیقرار ده یانبساط داخل یها رهیگ ایدنده موتور  یرا رو راننده -3

 باشد. رونیرو به ب دیخورده با چیپ یصفحه فلز

که حلقه آداپتور متوقف شود. آداپتور و  یتا زمان دیبه داخل شافت غلتک بکش اطیرا با احت موتور -4

از  یریجلوگ ی. برارندیقرار گ یشافت داخل یکه در شکاف داخل دیقرار ده یراننده را طور

حلقه روتور  ایآداپتور  یخوردن شافت از رو زیاز ل یریدر هنگام نصب ، جلوگ یمشکالت بعد

 است! یضرور

شمارنده موتور را در  اقانتایو  نگیو سپس بلبر دیبلغزان گریشافت را از شافت سمت د کپسول -5

را به  نگیبلبر دیتوان یتا شافت کرکره غلتک متعادل شود. سپس م دیکن چیپ یجعبه کرکره غلتک

 .دیمحور فشار ده نیسمت پ

قرار داده و موتور را با موتور  شخوانیپ اتاقانیرا در  نگی. بلبردیکنآغازنصب موتور را  حاال -6

 دیقرار ده نگیبلبر اتاقانیرا محکم در پوسته  نگی. سپس بلبردیموتور قرار ده اتاقانیمربع در 

 انبساط یموتور با کم هیدر پا cotter نی. مربع موتور را با پدیخود فشار ده یو آن را در جا

متر  یلیم 40عدم دقت حداکثر  دیتوان یت ، مکپسول شاف دنیکش رونی. نکته: با بدیثابت کن یدوم

 .دیرا جبران کن

، تا حد  ییو نقاط انتها رهایکردن مس برهی. هنگام کالدیکن میرا تنظ یموتور لوله ا دیاز نصب ، با پس

 3-2با فاصله  دیبا یفوقان یی. نقطه انتهاممانعت شودتا بعدا  از بروز مشکالت  نصب کنید  قیممکن دق

 Roller shutter" تیو آن را در موقع دیوصل کن هیشود. ابتدا موتور را به منبع تغذ میمتر تنظ یسانت

open" کرکره را به  میتنظ چی. با استفاده از پدیچرخه باز را دنبال کن نی. سپس اولدیقرار ده ، "+"

که کرکره  یانتا زم دیتکرار کنچندیدن بارروند را  نی. ادیو دوباره آن را باز کن دیدلخواه برسان تیموقع

 میتنظ یچرخه باز کردن ، مراحل مشابه را برا میبرسد. پس از تنظ و مورد نظر دلخواه تیبه موقع

 . دیتکرار کننیزبسته  زمیمکان


