
 

 

  راهبند با بوم تاشو

از نظر کیفیت و قیمت در جایگاه مناسبی  ) Folding canvas barrier  (یا راهبند با بوم تاشو
درجه؛ راهبند بتا با بوم تاشو  ۹۰قرار دارد که دارای تنوع کاالیی باالیی از جمله راهبند بتا با بوم تاشو 

 .دار میباشد LED درجه؛ راهبند بتا با بوم ال ای دی ۱۸۰

می  Beta ت راهبند بتامجموعه ایران راهبند دارای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصوال
 .باشد

 : راهبند با بوم تاشو

  

راهبند با بوم تاشو برای مکان هایی قابل استفاده می باشد که محدودیت ارتفاع دارند ، از این رو این نوع 
 . راهبند را با نام راهبند زیر سقفی یا راهبند مفضلی نیز شناخته می شود

مترِی راهبند، قابلیت حرکت به  5وتاهی داشته باشد، بوِم در صورتی که ورودی ساختمان شما ارتفاع ک
 باال و باز کردن مسیر را نخواهد داشت ، به همین سبب راهبند تاشو با قدرت

درجه زاویه می گیرد و به روی  90موتور الکترو مکانیکی که دارد ، به محض دریافت فرمان بوم آن  
 . یه به طول می انجامدثان 6خود تا می شود ، که زمان بازشویی حدود 

 . بار متوالی در روز را دارا می باشد 100این راهبند قابلیت تناوب کاری تا 

ولت نوع  220الی  50دور در دقیقه کار می کند ، و ولتاژورودی آن  2800موتور راهبند با بوم تاشو 
 . وات می باشد 90و توان مصرفی  AC برق

درجه ای که دارد ، میان بسیاری از راهبند های الکترو  90 این نوع راهبند با ویژگی خاص تاشویی
 . مکانیکی دیگر مورد طرفدار عموم قرار گرفته است

می باشد ، که این درجه حفاظت به این معناست می توان  IP44 راهبند با بوم تاشو دارای درجه حفاظت
 .این وسیله ضد آب را در شرایط محیطی گوناگون مورد استفاده قرار داد

 . نمود استفاده گراد سانتی درجه ℃50~  ℃20-همچنین این وسیله را می توان در دمای محیطی 

این نوع راهبند تاشو را می توان با سیستم کنترل تردد خودرویی هماهنگ کرد تا بیشترین امنیت ممکن ، 
 .کند رفت و آمد خودرو ها را از مجموعه کنترل

پالک خوان یا تگ خوان باشد، به این حالت که یک تگ  عملکرد این سیستم می تواند به صورت
 برچسبی ظریف بر روی شیشه اتومبیل قرار می گیرد و سپس برای دستگاه کنترلر تعریف

https://www.faac.co.uk/barriers


 

 

راهبند  می شود، با نزدیک شدن به ورودی ساختمان، تگ توسط کنترل پنل خوانده می شود و 
 .به صورت خودکار باز می شود جک درب اتوماتیک یا پارکینگی

 : از دیگر ویژگی های قابل اهمیت این محصول کار آمد به شرح زیر می باشد

 طراحی شده با برای کنترل ورود و خروج نا محدود 

 ا گیربکس حلزونیدارای سیستم الترومکانیک ب 

 سیستم حرکت بازو دو سرعته ، وجه تمایز راهبند های بام بین 

 قابلیت نصب چشمی و فالشر 

 قابلیت استفاده از برق اضطراری 

  ثانیه ۶زمان باز و بسته شدن 

  ضلعی بسیار شیک 8بازوی راهبند شب نما از جنس آلومنیم )ضد زنگ( با طرح 

  متری 6توانایی اتصال به بوم های 

 انطباق با انواع سامانه های تشخیص هویت ) اختیاری ( مانند انای تو:    

UVcard,finger print , RFID  و .... 

  

  اختیاری -اتصال به درگاه های کنترل تردد نرم افزاری تحت شبکه 

  ولت شهری یا سه فاز 220ولتاژ کاری 

  اختیاری -ریموت  100دو ریموت کنترل با قابلیت اضافه کردن بیش از 

  دستی در زمان قطع برق خالص کن 

  درجه 90امکان باز شدن بازو تا 

 دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش 

 رنگ الکترو استاتیک نارنجی 

  

 :انواع راهبند با بوم تاشو

  

 : شوندگی بوم دارای دو نوع مختلف می باشد راهبند با بوم تاشو از لحاظ باز

  

درجه ای که تنها تفاوت این دو راهبند  180درجه ای و راهبند با بوم تاشوی  90راهبند با بوم تاشویی  
 . در زاویه باز شوندگی بوم آن ها می باشد ، واز لحاظ خصوصیات و ویژگی ها شبیه به هم می باشد

https://www.dcakala.com/barrier/
https://www.dcakala.com/barrier/
https://www.dcakala.com/barrier/
https://www.dcakala.com/automatic-gate/
https://www.dcakala.com/automatic-gate/


 

 

ر مکان هایی با محدودیت ارتفاعی می باشد که به محض دریافت فرمان هر دوی این راهبندها د  کارایی
درجه ای به روی خود به کمک مفصل به کار رفته در وسط بوم تا می  180درجه ای یا  90با زویه ی 

 . شود

 . متر می باشد 5ماکسیمم طول این راهبند ها تا طول 

تاشو می باشد که به غیر از قابلیت های ذکر شده  راهبند با بوم ال ای دی دار از دیگر مدل های راه بند 
 . دارای قابلیت نصب ال ای دی برای دید بهتر درتاریکی شب را نیز دارا می باشد

  

 : قیمت راهبند با بوم تا شو

  

امروزه به دلیل نوساناتی که در بازار فروش به وجود آمده و همچنین تنوع در ابعاد و مدل راهبند با بوم 
 . مت ثابتی برای این محصول تعریف نشده استتاشو، قی

به همین سبب برای مطلع شدن از این تنوع و ابعاد تنها می توانید با مراجعه به سایت ایران راهبند با 
مشاورین مجرب این سایت تماس حاصل فرمائید ودر خواست خود را به مشاورین انتقال دهید تا با 

 . ت های به روز شده مطلع سازندبهترین شیوه پاسخگویی شما را از قیم

قابل به ذکر است که سایت ایران راهبند با به کارگیری بهترین قطعات محرکه و اصل در راهبند با بوم 
 .تاشو و ارائه ضمانت نامه محصول از بهترین ها قیمت ها نیز برخوردار است

  

 : فروش راهبند با بوم تاشو

  

الی راهبند با بوم تاشو و همچنین تضمین اصالت تمامی قطعات سایت ایران راهبند با داشتن تنوع با
محرکه به کار رفته در این محصول و قیمتی مقرون به صرفه توانسته سهم عمده ای از بیشترین فروش 

 . را در سر تا سرکشور داشته باشد

قابل به ذکر است که سایت ایران راهبند دارای یک تیم فروش می باشد که تشکیل شده از چند کارشناس 
و هم خدمات  فروش مجرب می باشد ، که با بهترین نحوه پاسخگویی و احترام به خواسته ی مشتریان 

 .پس از فروش ، توانسته امتیاز به سزایی در راه فروش کسب کند

  

 : م تا شوخرید راهبند با بو



 

 

  

از نظر کیفیت و قیمت در جایگاه مناسبی قرار دارد که دارای تنوع کاالیی باالیی از Beta  راهبند بتا
 درجه؛ راهبند بتا با بوم ال ای دی ۱۸۰درجه؛ راهبند بتا با بوم تاشو  ۹۰جمله راهبند بتا با بوم تاشو 

LED دار میباشد. 

ن راهبند از تمامی مدل های که جهت خرید راهبند با بوم تاشو می توانید با مراجعه به سایت ایرا 
 . ذکرشده دیدن فرمائید ، و خریدی امن و مطمئن داشته باشید

وجهت کسب اطالع از قیمت و نحوه ی نصب راهبند وانتخابی مناسب با تماس با کارشناسان فروش می 
 . توانید درخواست راهنمایی کنید وبه خواسته ی خود برسید

اسخگویی شما را در امر خرید محصولی با کیفیت و مرغوبیت ، این کارشناسان با بهترین شیو ه ی پ
راهبند با بوم تاشو امکان خرید  و ارائه ضمانت نامه یکساله  تضمین اصالت تمامی قطعات به کار رفته 

 . ی مطمئن را برای شما فراهم می سازند

اشند که در صورت تمامی راهبند های تاشو در سایت ایران راهبند دارای خدمات پس از فروش می ب
 . خرابی قطعات می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید ودرخواست قطعه ی مورد نیاز را دهید

 : نمایندگی راهبند با بوم تاشو

مجموعه ایران راهبند دارای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش انواع راهبند با بوم تاشوی ، 
 .می باشد (Beta) کمپانی بتا

ان راهبند توانسته با جلب رضایت مشتریان خود در راستای فروش محصوالتی با قطعات شرکت ایر
محرکه اصل ، ارائه ضمانت نامه یکساله ونصب چندین پروژه ی موفق راهبند با بوم تاشو نمایندگی های 

 . بسیاری در سر تا سر کشور احداث کند

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 شو برای سایت ایران راهبندامقاله راهبند با بوم ت

 

http://iranrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d8%a7-beta
http://iranrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d8%a7-beta
tel://+982155441824/

