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 راهنمای خرید اینترنتی قفل آویز

 یکی از بهترین تجهیزات کاربردی جهت تامین امنیت خانه ها و ساختمان  آویز قفل

 .ها به شمار می رود

  در واقع، این وسیله را می توان یکی از رایج ترین ابزارهای امنیتی در سراسر دنیا

 .دانست که کاربردهای فراوانی دارد

  قفل های آویز از ظاهری جذاب برخوردار هستند. استفاده از این وسیله جهت حفظ

 .ایمنی ساختمان در برابر سرقت بسیار ضروری به نظر می رسد

 ضد آویز قفل بهترین این مقاله از این رو تهیه شده تا شما را با ویژگی های 

 .آشنا نماییم. پس با ما در ادامه همراه باشید سرقت

 هنگام خرید قفل آویزنکات مهم 

قفل های آویز دارای مدل های بسیار متنوعی بوده و هر کدام از آنها از ویژگی های 

 .مخصوص به خود برخوردار هستند

شما با تهیه مدل های مختلف این ابزار کاربردی می توانید امنیت بیشتری را در محل 

 .زندگی یا محیط کاری خود ایجاد نمایید

یز بهتر است تا با مدل های مختلف این ابزار امنیتی آشنا شده و جهت البته قبل از هر چ

 .خرید بهترین مدل آن اقدام نمایید

 انواع مختلف قفل آویز 

 .این محصول در طرح های مختلف و با کاربردهای متنوعی تولید می شود

 .تهیه مدل مناسب این محصول بسته به شرایط مختلف، متفاوت است

میلیمتر بوده و جهت استفاده در  3الی  2دارای ضخامت  کوچک آویز لقف به عنوان مثال،

 .موقعیت های به خصوص استفاده می شود
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 .از جمله رایج ترین قفل های آویز موجود در بازار می توان به موارد زیر اشاره نمود

 قفل برنجی

 .های موجود در بازار، قفل برنجی است آویز قفل از قدیمی ترین

 .نس برنج و پایه نگهدارنده قوی ساخته شده استاین مدل از ج

قفل برنجی به دلیل آلیاژهای محکم و سفت آن از مقاومت زیادی در برابر هرگونه ضربه یا 

 .آسیب برخوردار است

 قفل هوشمند

هوشمند، ضریب امنیتی بسیار باالیی داشته و می توان از آن در موقعیت های  آویز قفل

 .مختلف استفاد نمود

 .این مدل قفل ها به دلیل امنیت باال و استفاده آسان در میان اکثر خریداران رایج است تهیه

یکی از مدل های قفل هوشمند بوده که استفاده از آن در بین کاربران  انگشتی اثر آویز قفل

 .بسیار رواج دارد

باز شدن سریع و راحت با اثر انگشت، ایمنی زیاد و عمر طوالنی از جمله مهمترین مزایای 

 .استفاده از این قفل به شمار می روند

 (قفل آویز رمزدار )ضد سرقت

این مدل قفل که به آن قفل ضد سرقت هم گفته شده از ضریب ایمنی فوق العاده باالیی 

 .برخوردار است

زیادی از خود در برابر بریده شدن، سایش، ضربه و شکستگی قفل های رمزدار مقاومت 

 .نشان می دهند

 جنس قفل آویز 
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قفل های آویز دارای جنس های مختلفی بوده که می توانید با بررسی ویژگی های هر کدام 

می توان به  آویز قفل از آنها، بهترین مدل را جهت خرید انتخاب نمایید. از جمله جنس های

 .اشاره نمود… د، برنج، آهن، استیل وآلومینیوم، فوال

 چگونگی باز و بسته شدن قفل های آویز 

یکی از مهمترین موارد تاثیرگذار بر خرید قفل های آویز می توان به نحوه باز و بسته شدن 

 .آنها اشاره نمود

برخی مدل های موجود در بازار به صورت رمزی، الکترونیکی یا اثر انگشتی بوده که 

 .ام از آنها به نیاز خریدار بستگی داردتهیه هر کد

 بررسی فاکتورهای مقاومتی قفل 

یکی دیگر از نکات مهمی که باید به هنگام خرید قفل مد نظر قرارداد، بررسی فاکتورهای 

فاکتور زیر توجه ویژه ای نشان  3مقاومتی آن است. به هنگام خرید این محصول باید به 

 .دهید

 مقاومت قفل در برابر رطوبت .1

 مقاومت قفل در برابر فشار .2

 مقاومت قفل در برابر کشش .3

 بررسی کیفیت تولیدی قفل های آویز از لحاظ ضخامت و حلقه 

 .است آویز قفل ضخامت باالی میله یا حلقه قفل کننده نشان دهنده ضریب امنیتی زیاد

 .خریدار باید به هنگام تهیه قفل های آویز، این فاکتور مهم را به یاد داشته باشد

آبکاری حلقه قفل کننده نشان دهنده این است که محصول مقاومت زیادی در برابر هرگونه 

 .سرقت از خود نشان خواهد داد
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 خرید قفل آویز

 به یکی از مهمترین دغدغه های کاربران تبدیل شده است آویز قفل خرید. 

  اینکه کدام مدل از محصول جهت خرید مناسب تر است به شرایط و نیاز کاربر

 .ستگی خواهد داشتب

 ،و  ارزان آویز قفل شما می توانید با مطالعه راهنمای خرید ذکر شده در این مقاله

 .باکیفیت را به صورت اینترنتی یا حضوری از فروشگاه های معتبر تهیه نمایید

 قیمت قفل آویز

 به پارامترهای زیادی بستگی داشته که در این مقاله به تعداد مهمی از آویز قفل قیمت 

 .آنها اشاره شده است

  اینکه کدام مدل قفل می تواند جهت حفظ ایمنی منزل یا محیط کاری تان موثر باشد

 .یکی از مهمترین مواردی بوده که باید قبل از خرید مد نظر قرار دهید

  قیمت قفل های آویز موجود در بازار زیاد نبوده و می توانید با بودجه مورد نظر

 .اقدام نمایید جهت خرید بهترین مدل آن

 روش نگهداری از قفل آویز

  جهت نگهداری و مراقبت اصولی از قفل باید دستورالعمل ویژه ای را مد نظر قرار

 .دهید

  جهت کسب اطالعات بیشتر شما عزیزان در ادامه به راهنمای نگهداری از این

 .محصول اشاره شده است

 زمانی مشخص، روغن کاری  قفل های آویز منزل یا محیط کارتان را باید در فواصل

نمایید. با روغن کاری می توانید به موقع از خراب شدن تمام پین ها و قطعات قفل 

 .های آویز جلوگیری نمایید
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  هنگام کشیدن کلید از قفل، این کار را به آرامی و طمانینه انجام دهید. با کشیدن

 .ناگهانی کلید، امکان دارد به قفل فشار زیادی وارد شود

  هر چند وقت یکبار قفل ها را با یک پارچه نمناک، تمیز نمایید. با این کار، قفل ها

 .ظاهری زیبا پیدا کرده و از عملکرد بهتری برخوردار خواهند شد

  نکته مهم دیگری که باید بدانید این است که کلید آسیب دیده می تواند باعث فرسوده

ده شدن کلید، بالفاصله آن را با مدل شدن قفل های آویز شود. به هنگام مشاهده فرسو

 .جدید جایگزین نمایید

 جمع بندی خرید اینترنتی قفل آویز

 و راهنمای خرید آن به یکی از دغدغه های اساسی کاربران تبدیل شده  آویز قفل

 .است

  مدل های متنوع این ابزار امنیتی در بازار به حدی زیاد بوده که انتخاب کاربران را

 .ه کرده استبا دشواری همرا

  استفاده از این ابزار جهت حفظ ایمنی منازل و ساختمان های اداری بسیار ضروری

 .به نظر می رسد

  این مقاله را از این رو تهیه نموده ایم تا انتخاب شما خوانندگان گرامی را به هنگام

 .با کیفیت آسان تر نماییم سرقت ضد آویز قفل تهیه

 توا به نکات مهمی جهت خرید این ابزار امنیتی پی امیدواریم که با مطالعه این مح

 .برده باشید

 


