
 

 موتور برق چیست عنوان: 

 نمایندگی موتور برق -خرید موتور برق -قیمت موتور برق -کلمات کلیدی: موتور برق

 

 موتور برق چیست؟

توان نیرسی مکانیکی را ب  می موتور برقبرای تولید انرژی الکگریکی هستگند  ب  سستیل     هایدستگاا ها  موتور برق

س  شتد  اایاا  مممی در نتن ت داشتگ  باشتند کاربرد فراسان این سستایل الکگریکی باع  نیرسی الکگریکی تبدیل کرد 

خواهید اطالعات مایدی دربار  این سستیل  دارید س می  خرید موتور برقاگر قصتد    های زیادی شتوداز آنما استگااد 

بشتتناستتید   ب  خوبی  موفق، ابگدا باید موتور برق را  برای یک خریدکستتک کنید تا انگمای این ملال  با ما همرا  باشتتید    

  نمایندگیستری بننید  خرید از    نمایندگی موتور برقستس  با توا  ب  هدفی ک  از خرید موتور برق دارید، ب   

 داشگ  باشید   قیمت موتور برقس  یشود، شما یک تضمین مطمئن از کیایت، کارایباع  می موتور برق

 موتور برق استفاده از اهمیت

  امتا کتاربرد کتاری بیمود  بتاشتتتد خریدد موتور برقبرق،  بنرگ  هتایشتتتایتد بتا خودتتان فکر کنیتد، بتا ساود نیرسگتا 

ها در مواق ی ک  دستتگرستتی ب  نیرسی برق بستتیار سستتیت استتت  موتور برق خانای،موتور برق در نتتن ت س مصتتار   

ای تصتور کنید، نیرسی برق شتمری برای  کافیستت لظه   شتوند پذیر نیستت، ملل یک شتوالی  هاهر میشتمری امکان

موتور  ستتاز استتت ک  کارهای بنرگی رسی زمین بماند مدت زمانی طوالنی قطت شتتود  این قط ی برق زمانی مستتئل 

  اخگراع شد تا ب  این نیاز بشر پاسخ دهد  برق

 کاربرد موتور برق

کاربرد موتور برق، خیلی سستیت استت  اگر باواهیب ب  نتورت موردی تمامی کاربردهای موتور برق را بدانیب، لیستت 

را    تور برقخرید مومراا ت  کنیتد س از مراا ین هد     نمداینددگی موتور برقشتتتود  اگر ب  بلنتدباالیی آماد  می

اویا شتوید، مگوا  نتظبت من خواهید شتد  ب  عبارتی کاربرد موتور برق ب  انداز  کاربرد خود برق سستیت استت  هر 

اایی ک  برق، ب  عنوان یک نیرسی حیاتی مظستو  شتود، موتور برق هب نیاز خواهد بود  موتور برق ممکن استت ب  

 دس دلیل مورد نیاز باشد:



 ب  عنوان تولیدکنند  نیرسی برق در مواقت اضطراری  موتور برقاسگااد  از   •

پذیر نیست یا بمگر ری در این اماکن امکانهایی ک  دسگرسی ب  نیرسی برق شماسگااد  از موتور برق در مکان •

 اسگااد  شود  موتور برقاست از نیرسی برق 

 شود:برای ملال در موارد زیر از موتور برق اسگااد  می

 های خانای برای مواق ی ک  نیرسی برق مننل قطت شود    از موتوربرقاسگااد  •

کشتی  هایی ک  از مظدسد  برقها برای مصتار  خانای س مصتار  کشتاسرزی در مکاناستگااد  از موتوربرق •

 شمری دسر هسگند  

کشتتی  ها س مناطق طبی ی ک  برقاستتگااد  کوهنوردان س اماناردان از موتوربرق برای استتگااد  در کوهستتگان •

 ندارند 

 ی از توقف خط تولید هناام قط ی برقها برای الوگیردر کارخان  اسگااد  از موتور برق •

 گیرند  برای کارهای نن گی بنرگ ک  در مناطق غیر مسکونی نورت می موتور برقاسگااد  از  •

 هااسگااد  از موتور برق در بیمارسگان •

 ها س سسایل حمل س نلل دریاییاسگااد  از موتوربرق در کشگی •

 قطاراسگااد  از موتور برق در سسایل حمل س نلل مانند  •

 های ممب برای الوگیری از توقف کار حین قط ی برقاسگااد  از موتور برق در ادارات س شرکت •

مراا ت  کنیتد   نمداینددگی موتور برقهمتانطور کت  گاگیب موتور برق، کتاربرد فراسانی در اطرا  متا دارد  اگر بت   

 شوید پشت هر خریدی، اهدا  مگنوعی پنمان شد  است  مگوا  می

 انواع موتور برق

بندی  با توا  ب  مستتتامل ماگلای ب  انواع مگااستی دستتتگ   دتوانمی  موتور برقها انواع ماگلای دارند  یک  موتور برق

دانیتد چت  عتاملی نیرسی کنتد  آیتا میدیتل میشتتتود  همتانطور کت  گاگیب موتور برق نیرسی مکتانیکی را بت  نیرسی برق تبت 

ها برای تولید نیرسی مکانیکی، باید انرژی مصتر  ؟ موتور برقشتودمکانیکی را تولید کرد  استت تا بگواند برق تولید 

، دستگ  بندی موتور برق بر استاا انرژی مصترفی آنماستت  با توا   موتور برقم مول  های  بندیکنند  یکی از دستگ 

 بندی کرد  توان آنما را دسگ کند میای برای تولید انرژی مکانیکی اسگااد  میموتور برق از چ  انرژیب  این ک  



گتازی: همتانطور کت  از نتام این موتور برق پیتداستتتت، نیرسی مصتتترفی این موتور از طریق    موتور برق •

 گیرد  مصر  سوخت گاز نورت می

دینلی: موتور برق دینلی با استگااد  از انرژی ستوخگی گازسمیل، نیرسی مکانیکی مورد نیاز   موتور برق •

 کند خود را تولید می

 شود  بننینی: نیرسی مورد نیاز در موتور برق بننینی توسط سوخت بننین تولید می موتور برق •

نیاز خود دربار  نوع س شتتما باید با توا  ب   هر یک از این موتورهای برقی در برندهای مگااستی در بازار ساود دارند   

 موردنهر خود مراا   کنید  نمایندگی موتور برقمارک موتور برق تصمیب بایرید س ب  

 بندی کرد:ها مگااستی دسگ توان ب  دسگ ها را با توا  ب  مسامل دیاری نین میموتور برق

 موتور برق نن گی -براساا مینان نیرسی تولیدی: موتور برق خانای موتور برقبندی دسگ   •

 موتور برق سیار -اایی: موتور برق ثابتبندی موتور برق براساا قابلیت ااب دسگ  •

موتور برق   -موتور برق استتتگتارتی  -انتدازی: موتور برق هنتدلیبنتدی موتور برق بر استتتاا نظو  را دستتتگت  •

 خودکار

 مطال   کنید  موتور برقانواع ماگلف با  رابط  توانید انمیات بیشگری درمی ،انواع موتور برقدر ملال  
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 قیمت موتور برق

هایی ک  بندیشتتوند  هر یک از دستتگ ها در انواع ماگلای ب  بازار عرضتت  میهمانطور ک  قبال ذکر کردیب موتور برق

 باشند عنوان کردیب، عامل مممی در تایین قمیت موتور برق می موتور برقبرای 

 توان ب  موارد زیر اشار  کرد:از عوامل تایین کنند  در قیمت موتور برق می

در چ  کشتوری تولید شتد  استت رسی قیمت موتور برق   موتور برقیدکنند  موتور برق: این ک  کشتور تول •

 شوند های مگااستی ب  بازار عرض  میهای چینی، ارسپایی س ایرانی، با قیمتتاثیر ب  سنایی دارد  موتور برق

های ناشتتی از  نین همرا  با نتتر  هنین  استتت  هتولیدات داخلی یا مظصتتوالت سارداتی: ساردات هموار    •

  ساردات، رسی قیمت مظصول تاثیر خواهد گذاشت 

های ماگلای شتتتوند، از کیایتاستتتگااد  می  موتور برقکیایت مظصتتتول: اانای ماگلای ک  در ستتتاخت  •

برخورداند  کیایت قط ات رسی کیایت نمایی مظصتتول تاثیرگذار استتت  هر چ  مظصتتولی باکیایت باالتر 

 کند تولید شود، هنین  بیشگری هب طلک می

اال نوع موتور برق: قیمت موتور برق بر استاا نوعی ک  دارد مگاات استت  انواع ماگلف موتور برق ک  در ب •

ب  آن اشتتار  کردیب، رسی قیمت موتور برق تاثیر ب  ستتنایی دارند  برای ملال نوع انرژی مصتترفی، اتوماتیک 

 بودن مظصول س     

های ماگلای ستتر بننید  بمگر ب  فرسشتتاا   خرید موتور برقفرسشتتند  موتور برق: شتتما ممکن استتت برای   •

تر خواهد  ، برایگان ب  نترف موتور برق  نمایندگیاستت برای خرید ب  اای م گبری مراا   کنید  خرید از  

 بود 

خرید موتور گذارند  هموار  ب  خاطر داشتگ  باشتید تاثیر می قیمت موتور برقعوامل رین س درشتت بستیاری رسی  

تر  ای شتتود در خرید حرف ما، باع  میباکیایت لنسما همرا  با نتتر  هنین  باال نیستتت  باال رفگن اطالعات شتت   برق

 اشید ب

 

 



 نکات مهم حین خرید موتور برق

ها بمگر استتت ی موتور برقباید نکاتی را مدنهر قرار دهید  این ک  چ  موتور برقی از هم   خرید موتور برقهناام  

را بشتناستید  شتما باید با توا  ب  نیاز خود موتور برق خرید موتور برق  این استت ک  هد  خود از      ممبممب نیستت

  خرید موتور برقخریداری کنید  شتاید شتما نیاز ب  بمگرین موتور برق داشتگ  باشتید  شتاید هب ایناون  نباشتد  قبل از  

 ب  نکات زیر توا  سیژ  داشگ  باشید:

مالکی برای تشایص   دیار قیمت باال رااز طر   نکنید    قیمت موتور برقرس باشید  کیایت را فدای  میان  •

  ندانیدکیایت باالی موتور برق 

خرید موتور استگااد  از موتور برق بیشتگر باشتد،  مینان استگااد  از موتور برق را مشتاص کنید  هر چ  مینان   •

ب  طور مگوستط در ک   منهور از مینان استگااد  مدت زمانی استت    باید با حستاستیت بیشتگری ان ام شتود  برق

 ی زمانی موتور برق را رسشن خواهید کرد ک باز ی

موتور برق خریداری کنید  برای ملال نتاحک کارگاهی هستگید س در   ،با توا  ب  برق مصترفی سستایل خود •

دارید برای تولید برق مصترفی این دس دستگاا  موتور برق دارد  شتما قصتد  ساود  کارگا  شتما دس سستیل  برقی

سات توان مصترفی نیاز دارند  موتور برق خریداری شتد  باید   Mسات س دستگاا  دسم   N   دستگاا  اسلبارید

 سات را داشگ  باشد  Nی ب  عالس  Mاواباوی تولید برق 

هتای مگاتاستی دارنتد  برای ملتال یتک موتور برق ممکن استتتت م من بت  کنگرل سلگتاژ موتورهتای برق سیژگی •

را    موتور برقاگر سستتتایلی ک   خرسای را کنگرل نکند  خرسای باشتتتد س یک موتور برق دیار سلگاژ برق

اند س نلش موج در آنما تاثیر دارد،  کنید، نستتبت ب  تیییر فرکان  حستتاابرای تولید برق آنما خریداری می

یتک موتور برق استتتگتانتدارد م مولی  ژ خریتداری کنیتد  در غیر اینصتتتورتکننتد  سلگتایتک موتور برق کنگرل

 کند کاایت می

اندازی شتوند  اگر  ها ممکن استت ب  نتورت دستگی، هندلی یا اتوماتیک، را ر ک  گاگیب موتور برقهمانطو •

 اتوماتیک خریداری کنید  موتور برقخواهید موتور برق ب  نورت اتوماتیک رسشن شود، باید می

تولیدی شتتود  حین خرید توا  کنید نتتدای  میکند، نتتدایی نین تولید سقگی موتور برقی شتترسع ب  کار می •

مستبک آزاز نباشتد  البگ  ممکن استت نتدای تولیدی موتور برق، در مظیط کاری شتما یک    توستط موتور برق



شتود، بمگر استت  ستر س نتدا خریداری میهای بینتدای بلند مظستو  نشتود  اما اگر موتور برق برای مکان

 این نکگ  را هب مدنهر قرار داد 

برق مربوط  خریداری کنید    نمایندگی موتوررا بر استتتاا نوع، مدل س مارک از  مورد نیازتان موتور برق  •

 تا از درسگی قیمت موتور برق س ضمانت کارایی آن اطمینان داشگ  باشید 

کنید از نتظت س ستالمت دستگاا  مطمئن را ب  نتورت دستت دسم س استگوک خریداری می  موتور برقاگر   •

گذاری آن ب  یک فرد بات رب  در این امور مراا    وک س قیمتشتوید  برای بررستی ستالمت موتور برق استگ

 کنید   

هتای ایرانی نین از کیایگی در حتد حگمتا قرار نیستتتت ان  ختارای بمگر از اانتاا داخلی بتاشتتتد  موتور برق •

ها بااطر نداشتگن هنین  ساردات،  های خارای برخوردارند  عالس  بر این ک  قیمت این موتور برقموتور برق

 های خارای است از نمون  کمگر

 

ب    باید  های دیاریا فرسشتاا   نمایندگی موتور برقاز    خرید موتور برقنکات باال نکاتی استت ک  قبل از  

   کردآنما توا  

 

 


