
 

 

  Sommer راهبند اتوماتیک زومر

یک از تولید کنندگان اصلی انواع محصوالتی حفاظتی و   )Barrier Sommer  (شرکت زومر
درصدی محصوالت خود یکی از پر استفاده ترین برند ها در  80نظارتی است . این شرکت با صادرات 

 راهبند اتوماتیک زومر ساخت کشور . بین برند ها در حوضه راه بند های امنیتی و حفاظتی می باشد
 . آلمان می باشد

آلمان را باید به صورت افقی نصب کنید توجه داشته باشید که موتور  Sommer جک پارکینگی زومر
 . زومر باید همواره به صورت عمودی نصب شود

 : Sommer راهبند اتوماتیک زومر نکات ایمنی

به مشکلی برخورد کرد آن را راه اندازی  Sommer اتوماتیک زومر زمانی که یک دستگاه راهبند1 - 
 . نکنید

بازکن زومر آلمان , نباید افراد , حیوانات و یا اشیایی در دامنه حرکت  درب هنگام باز و بسته شدن2 – 
 . درب های زومر قرار داشته باشند

در محل هایی که دارای ارتباطات یا سیستم های رادیویی حساس ) از قبیل فرودگاهها , بیمارستان  - 3
 . ها و غیره ( هستند از از ریموت راهبند اتوماتیک زومر استفاده نکنید

را با ریموت زومر باز کنید که مانعی در مسیر دید شما  Sommer تنها زمانی درب باز کن زومر – 4
 . شته باشدوجود ندا

را به گونه ای نگهداری کنید که راه اندازی ناخواسته ,  Sommer ریموت راهبند اتوماتیک زومر – 5
 . برای مثال توسط کودکان یا حیوانات غیر ممکن باشد

از ریموت راهبند اتوماتیک زومر تنها زمانی استفاده کنید که تلرانس نیروی بی خطری تنظیم شده  – 6
نیروی دستگاه زومر را به اندازهکافی در سطح پایین تنظیم کنید تا هر گونه خطر و باشد , تلرانس 

 . صدمه به موجب نیروی بسته شدن درب راهبند اتوماتیک زومر رفع شود

 انواع راهبند اتوماتیک زومر

مر مدل از راهبند های زو 4این راه بند یکی از راه بند های کار آمد در پارکینگ های عمومی می باشد 
نوع راهبند از پر مصرف ترین و بهینه ترین مدل های راه  4را در این مقاله به شم معرفی می کنیم این 

 . بند زومر است

 ASB-6010 ویژگی راهبند اتوماتیک زومر

 مدل تجاری این راهبند ASB-6010 می باشد . 

  متر است 6طول میله متحرک راه بند 

http://irrahband.com/barrier-sommer/
https://pdf.archiexpo.com/pdf/sommer-antriebs-und-funktechnik/barrier-systems/3191-283681.html
http://iranrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%88%d9%85%d8%b1-sommer/
http://iranrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%88%d9%85%d8%b1-sommer/
http://iranautomatic.com/
http://iranautomatic.com/


 

 

  ولت استفاده می کند 24از جریان برقی 

 جنس میله متحرک و بدنه اصلی از استیل زد زنگ می باشد 

  300ساعت را  24این راه بند امکان ظرفیت تردد ) تعداد باز و بسته شدن راه بند ( در طول 
 بار می تواند تحمل کند

  ثانیه می باشد 7سرعت باال رفتن ) باز شدن ( میله متحرک 

  کیلو گرم است 60وزن اصلی این راه بند برابر 

 درجه سانتی گراد می  60درجه سانتی گراد تا  20مای مناسب کار کرد بهینه دستگاه از منفی د
 باشد

 بود و امکان نصب ریموت کنترل از راه دور برایش امکان پذیر است راهبند مکانیزه این 

 الک وجود داردامکان نصب دوربین کنترل و ثبت پ 

 قابلیت نصب سنسور هوشمند را دارد 

 دارای سیستم خالص کن برای زمان های قطع برق 

 ASB-6010A  ویژگی راهبند اتوماتیک زومر

 این راه بتد دارای ال ای دی های هشدار دهنده است 

 قابلیت نصب دوربین های مدار بسته برای کنترل و ثبت پالک های وسایل نقلیه 

 امکان ثبت زمان ورود و خروج و مقدار زمان حضور وسایل نقلیه در پارکینگ 

 کد اختصاری و شناسایی این راهبند زومر ASB-6010A 

  متر است 6طول میله متحرک راه بند برابر با 

  مرتبه در روز 300دارای ظرفیت تردد 

  ثانیه است 6سرعت باز شدن میله متحرک برابر با 

 می باشد اتوماتیک و سیستم مکانیزه راهبند دارای 

 امکان نصب ریموت کنترل برای کنترل از راه دور وجود دارد 

  کیلو گرم می باشد 40وزن این راه بند حدود 

 درجه می باشد 60درجه تا مثبت  15رای کار کرد بهتر راهبند زومر از منفی دمای مناسب ب 

 جنس اصلی بدنه از آلومینیوم زد زنگ می باشد 

 دارای سیستم خالص کن برای زمان قطع برق 

 امکان نصب باطری های اضطراری 

 امکان قطع کردن حرکت در صورت برخورد با موانع 

 ASB-5014 ویژگی راهبند اتوماتیک زومر

این راهبند به دلیل داشتن سرعت بیسیار باال یکی از پر استفاده ترین مدل های راهبند زومر در پارکینگ 
 های عمومی با تردد باال می باشد

 کد اختصاری این مدل ASB-5014 

 این مدل راه بند امکان نصب ریموت کنترل از راه دور را دارد 

 کار می کند راهبند اتوماتیک 

  ثاینه است 5سرعت باال رفتن میله متحرک برابر با 

https://irrahband.com/barrierd-mechanized/
https://irrahband.com/barrierd-mechanized/
https://irrahband.com/barrierd-mechanized/
https://irrahband.com/barrierd-mechanized/
https://irrahband.com/automatic-barrier/
https://irrahband.com/automatic-barrier/
https://irrahband.com/automatic-barrier/


 

 

  مرتبه باز و بسته شدن را در روز دارد 350قدرت 

  متر طول است 5میله متحرک این راهبند برابر با 

  کیلو گرم می باشد 60وزن اصلی این راه بند برابر با 

 این راهبند به صورت مکانیزه عمل می کند 

  درجه سانتی گراد می  60درجه سانتی گراد تا  20دمای مناسب کار کرد بهینه دستگاه از منفی
 باشد

 جنس بدنه از استیل زد زنگ می باشد 

 مقاومت کم در برابر ضربه ها احتمالی 

 دارای سیستم خالص کن برای باز کردن راه بند در زمان قطع برق 

 ASB-5507A  گی راهبند اتوماتیک زومرویژ

 مدل اختصاری این راه بند ASB-5507A می باشد 

  ولت است 24جریان برقی راه بند 

  متر است 7طول تیرک متحرک ) بوم ( برابر با 

 کار می کند مکانیزه و اتوماتیک راهبند به صورت 

  ثانیه است 8سرعت باال رفتن تیرک متحرک برابر با 

  مرتبه باز و بسته شدن را در روز دارد 350امکان 

 جنس بدنه اصلی این راه بند از استیل می باشد 

  کیلو گرم 60دارای وزن 

 60درجه سانتی گراد تا  20هینه دستگاه از منفی دمای مناسب کار کرد ب 

 دارای سیستم خالص کن در زمان قطع برق 

 امکان نصب دوربین برای ثبت و منترل پالک وسایل نقلیه 

 نصب راهبند اتوماتیک زومر

معمولی تفاوت در نصب وجود ندارد ای زان رو یک  راه بند میله ای راهبند زومر به دلیل یکی بودن با
 . بار دیگر نصب راه بند میله ای را توضیح خواهیم داد

مین زومر میاز است در مرحله اول بخش ستونی یا ثابت راه بند را به ز راه بند میله ای برای نصب
 .  متصل کنیم و سپس بوم متحرک را با آن متصل کنیم

  نمایندگی راهبند اتوماتیک زومر

با توجه به زیاد شدن راهبند های بی کیفیت و شرکت های تقلبی برای خرید راه بند این روز ها باید 
 . بیشتر تحقیق کرد

اشتن سابقه ای عالی در زمینه فروش و نصب انواع راه بند ها یکی از مورد با توجه به د ایران راهبند
 . اطمینان ترین نمایندگی های راهبند زومر است

https://irrahband.com/automatic-barrier/
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https://irrahband.com/barrierd-mechanized/
https://irrahband.com/barrierd-mechanized/
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ایران راهبند تضمین اصل بودن و ضمانت کارایی را به شما مشتریان عزیز می دهد تا شما با خیال 
  آسوده اقدام به خرید راه بند زومر کنید

  تیک زومرفروش راهبند اتوما

خرید این راهبند زومر نیاز است با مراجعه به سایت ایران راهبند و درخواسته مشاوره بدین تا   برای
  .با دقت کامل شما را در این امر یاری کنند ایران راهبند اولین زمان ممکن مشاوران

 قیمت راهبند اتوماتیک زومر

ه اینکه این راه بند ها در مدل های مختلف با قطعات محرکه ، موتور ، یا حتی بوم با متر های با توجه ب
  .در ارتباط باشید ایران راهبند مختلف موجود است باید برای دریافت قیمت با تیم فروش

ها ، شما را در رسیدن به بهترین نوع و مدل که  تیم فروش ایران راهبند به جز مطلع کردن شما از قیمت
 .سازگار با محیط شما باشند یاری می کنند

این روز ها به دلیل نوسانات هر روزه بازار فروش نمی توان قیمت ثابتی برای راهبند زومر در نظر 
 . گرفت . برای دریافت قیمت دقیق باید با کارشناسان فروش ایران راهبند در ارتباط باشید

 از قیمت ها می توانید با شماره تماس برای اطالع بهتر

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند تیک زومرراهبند اتومامقاله 

https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
tel://+982155441824/

