سقف متحرک برقی
سقف متحرک برقی (Removable electric roof):به دلیل رشد جمعیت و کمبود فضا در شهرهای بزرگ ،کاربری
مکان های بالاستفاده بسیار الزم به نظر میرسد .بنابراین نصب سقف متحرک برقی برای جلوگیری از تابش شدید نور
خورشید و امواج ماورابنفش آن و همینطور ممانعت از ریزش باران و برف جهت مکان روباز بسیار ضروری است.
سقف جمع شونده برقی محصول تازه ای است که با توجه به کاربرد بسیار آن در حال گسترش است .این نوع از سقف ها با
تامین آسایش و ایجاد زیبایی تبدیل به یک سازه پرطرفدار شده است .سقف تاشو برقی به عنوان یک پوشش در قسمت های
مختلف ساختمان نصب میشود.
به طور کلی سقف تاشو برقی در همه انواع به این صورت نصب میشود که در ابتدا محل مورد نظر توسط کارشناسان
مورد بررسی و اندازه گیری دقیق قرار میگیرد .بعد از آن در مرحله بعد طراحان خبره بر اساس مکان و موقعیت فضای
موجود سقف متحرک را طراحی میکنند.
بعد از طراحی و ساخت سقف جمع شو برقی ،نوبت به قرار گرفتن اجزای سقف در جای خود میرسد .نصب اجزای سقف
توسط تکنسین ماهر در محل مورد نظر انجام میگیرد .اگر هر کدام از این مراحل بدون دقت و تحت نظر کارشناسان انجام
نگیرد ،ممکن است کاربران در بهره برداری از سقف دچار مشکل شوند.
سقف تاشو برقی دارای انواع گوناگونی است که هرکدام ازآنها ویژگی های خاصی برخوردارند.پوشش سقف متحرک برقی
را میتوان در چهار نوع یافت .سقف متحرک برقی پارچه ای ،سقف متحرک برقی شیشه ای ،سقف متحرک برقی پلی
کربنات و سقف متحرک برقی فلزی .سقف تاشو برقی به وسیله یک ریموت کنترلی یا یک دکمه ،باز و بسته میشود.
سقف تاشو برقی پارچه ای دارای وزن کمتری است و به همین دلیل از نصب راحت تری برخوردار است .نصب سقف
متحرک برقی پارچه ای مناسب برای پاسیو ،پارکینگ و کافه است .جنس پارچه سقف تاشو پارچه ای از پی وی سی و
عایق رطوبت و حرارت است .این نوع سقف با توجه به سبک بودن وزن پارچه ،نیازی به پروفیل های بزرگ و سنگین
ندارد.
سقف تاشو برقی پارچه ای از یک سیستم پارچه ای و آلومینیومی تشکیل شده است که بر روی ریل حرکت میکند .در سقف
برقی پارچه ای عالوه بر قسمت های مذکور یک موتور الکتریکی نصب میشود.
نوع دیگر سقف جمع شو برقی ،سقف جمع شو شیشه ای است .پوشش این سقف یکی از زیر مجموعه های سقف های شفاف
است که در صنعت ساختمان سازی ،از تکنولوژی های جدید به شمار میآید.
این پوشش به گونه ای ساخته شده است که وزن حاصل از نزوالت جوی را تحمل میکند .نصب سقف متحرک برقی همراه
با یک سنسور هوشمند برف و باران ،نیاز کاربران را به وجود نیروی انسانی برطرف میکند .زیرا وجود سنسور باعث
میشود که سقف به طور خودکار در زمان بارندگی باز شده و از خیس شدن محیط جلوگیری به عمل آورد.
اجرای سقف های شیشه ای متحرک راحت و از نظر هزینه مقرون به صرفه است .زیرا نصب سقف تاشو شیشه ای عالوه
بر زیبایی ،ساختمان را با ارزش میسازد .سقف متحرک برقی شیشه ای مناسب برای پاسیو ،استخر ،تراس ورستوران
است .تمام شیشه ها در سقف تاشو برقی ،سکوریت میشوند که اگر سقف در اثر شکست احتمالی فرو ریخت ،حالت برندگی
و تیزی نداشته باشد.
سقف متحرک برقی پلی کربنات دسته دیگری از سقف های تاشو است .نصب این نوع سقف در عین فراهم کردن یک محیط
مسقف ،نور و منظره محیط خارج را در اختیار کاربران قرار میدهد .سقف اتوماتیک پلی کربنات از آهن و آلومینیوم
تشکیل شده است و جنس پوشش این سقف میتواند از پلی کربنات و یا پلگسی گلس باشد.

نصب سازه پلی کربنات مناسب برای استخرها و گلخانه هاست .سقف اتوماتیک پلی کربنات با کارایی باال ،کامال مقرون به
صرفه است .سازه پلی کربنات ازسقف برقی شیشه ای سبک تر بوده ولی بسیاری از قابلیت های سقف متحرک شیشه ای
مانند آب بند و هوابند بودن و مقاومت در برابر بارندگی را دارا میباشد.
نصب سقف اتوماتیک پلی کربنات به سبب قابلیت پیاده سازی انواع رنگ ها ،گزینه ایده آل برای پاسیو و استخر و یا حیاط
خلوت است.

نصب سقف متحرک برقی ارزان
نصب سقف متحرک اتوماتیک دارای قیمت های متفاوتی است .نصب سقف متحرک برقی ارزان ،در انواع سقف تاشو برقی
وجود دارد .سقف متحرک برقی پارچه ای یک گزینه مناسب برای آالچیق و کافه است .سقف تاشو پارچه ای به سبب سبک
بودن ،دارای نصب آسان و راحتی است.
سقف جمع شو اتوماتیک شیشه ای که مناسب برای رستوران و استخر است دارای استحکام و دوام باالیی است .این نوع
سقف متحرک به موجب وزن زیاد ،نصب مشکل تری نسبت به سقف اتوماتیک پارچه ای دارد .نصب سقف متحرک ارزان
در مورد سقف تاشو شیشه ای در مکان های روباز امکان پذیر است.
سقف جمع شونده اتوماتیک پلی کربنات سبک تر از سقف تاشو شیشه ای است ولی در عین حال دارای استحکام و دوام
باالیی است .نصب سقف متحرک برقی پلی کربنات ارزان و مقرون به صرفه تر است نسبت به سقف متحرک شیشه ای.

قیمت نصب سقف متحرک برقی
سقف جمع شو اتوماتیک یک سازه مفید و پرکاربرد در صنعت ساختمان سازی به شمار میرود .خرید سقف متحرک یک
مرحله از نصب سقف تاشو شمرده میشود که باید در آن دقت الزم به عمل بیاید .قیمت نصب سقف متحرک ممکن است
زیاد به نظربرسد ولی در برابر زیبایی و کاربری که به محل مسقف میدهد ،مقرون به صرفه است.
سقف تاشو برقی پارچه ای به جهت سبکی و آسانی در نصب ،قیمت کمتری را نسبت به نصب انواع دیگر سقف های
متحرک دارد .سقف جمع شونده شیشه ای یک سازه لوکس وزیبا ،اما سنگین است .این سازه دارای دوام زیادی است و در
بین مالکان طرفداران بسیاری پیدا کرده است .قیمت نصب سقف متحرک برقی شیشه ای بیشتر از قیمت نصب سازه پارچه
ای آن است.
سقف جمع شو پلی کربنات از نوع شیشه ای آن سبک تر و آسان تر است .این ویژگی سقف تاشو پلی کربنات باعث میشود
که نصب این گونه از سقف ها آسان تر انجام پذیرد .به همین جهت قیمت نصب سقف متحرک اتوماتیک پلی کربنات از نوع
شیشه ای آن کمتر و مقرون به صرفه تر میباشد .
نصب سازه از هر نوعی که باشد باید با دقت و توسط افراد کارآزموده انجام شود ،در غیر این صورت ممکن است در آینده
نزدیک در کاربری آن توسط مالک اختالل به وجود بیاید.
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