
 

 

 راهبند برقی

یکی از ابزار و تکنولوژی های هستند که برای کنترل )Electric barrier (راهبند برقی یا
ه یکی از ابزار هایی است ک راهبند برقی.عبرور و مرور وسایل نقلیه استفاده می شوند

 .کمک می کند تا عبور و مرور با نظم و کنترل انجام شود

یک گزینه بسیار مناسب برای برقراری امنیت می باشد ، راه بند های  راهبند های برقی
 .برقی عموماً در مکان هایی با تردد زیاد استفاده می شوند

متفاوتی استفاده می شود ، پارامتر های  راهبند های برقی بنا به پارامتر های مختلفی از
تاثیر گزار در انتخاب را میتوان به سرعت ، پر تردد یا کم تردد بودن مسیر ، فضایی که 

 .شود نام برد راهبند برقی نصب می خواهید

 راهبند برقی اتوماتیک

ز همان طور که در اول مطلب نوشته شده خواندید راهبند وسیله کنترل عبور مرور است ، ا
این رو برای کنترل بهتر و بهبود سرعت در عملکرد بجای استفاده از مدل های دستی و 

 .استفاده می کنیم راهبند های اتوماتیک غیر خودکار از

می تواند ساعات ورود و خروج هر یک از وسایل نقلیه مدت ماندن وسیله  راه بند اتوماتیک
 راهبند اتوماتیک جلوگیری مزیت های مهم نقلیه ، نوع وسیله نقلیه را کنترل کند . یکی از

از عبور وسایل نقلیه غیر مجاز است . میتوان تعدادی از مزیت های راهبند اتوماتیک را 
 :اینگونه ذکر کرد

 مدیریت ورود و خروج وسایل نقلیه 

 کنترل ساعات حضور وسایل نقلیه 

 جلوگیری از عبور وسایل نقلیه غیر مجاز 

 شمنداستفاده از کنترلر های هو 

 افزایش سرعت عبور وسایل نقلیه 

  

این راهبند ها از یک ستون و یک میله افقی که همان وسیله کنترل ورود و خروج است 
ساخته شده که بخش ستونی در جای خود به صورت عمودی ثایت میماند بخش دوم که بخش 

اصلی میله ای است به صورت افقی قرار دارد و توسط موتور داخل بخش اول یا ستون 
 .حرکت می کند
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 :انواع راهبند برقی

 :راهبند میله ای برقی

این راهبند از جمله راه بند هایی است که در تمام امکان پر تردد قابل استفاده می 
باشد.راهبند میله ای برقی از دو بخش تشکیل میشود : بخش اول بخشی است که یه زمین 
متصل است و به صورت ثابت می باشد و بخش دوم بخشی است که به صورت افقی یک 

خش دوم متحرک بوده و توسط موتور داخل ستون میله به بخش ستونی متصل می باشد ب
 است حرکت میکند

راهبند میله ای برقی را میتوان توسط ریموت از راه دور یا سنسور های شناسایی پالک ، 
 اثر انگشت یا... کنترل کرد

 راهبند ستونی برقی

راهبند ستونی یکی از پر کاربرد ترین نوع راهبند های برقی است ، کارکرد این راهبند به 
صورت که برای شلکی است که یک ستون کنترل کننده عبور وسایل نقلیه می باشد یه این 

اجازه ورود و خروج وسایل نقلیه به داخل زمین خواهد رفت و مسیر را برای حرکت 
 .وسایل نقلیه ممکن می سازد

راهبند ستونی یا زمینی به خواسته مشتری های گرامی در ابعاد و ارتفاع های مختلف 
 ساخته میشود

 :نصب راهبند ستونی برق

باید گود برداری و اماده شود سپس موتور های برا ینصب راه بند اول محل مورد نظر 
راهبند در محل گود برداری شده قرار میگیرد و بعد از نصب موتور محل با بتن پر شده و 

فقط نقطه های اتصال موتور با راهبند ستونی خالی میماند بعد از اتصال موتور با راهبند 
نده توسط بتن و پایه راهبند یک فضایی برای حرکت راهبند خالی میماند و بقیه فضای مو

 .ستونی پوشیده میشود

  

 راهبند آکاردئونی برقی

یا راهبند چرخ دار همان طور که از نامش معلوم است راهبندی به  راهبند آکاردئونی برقی
شکل آکاردئونی است این راهبند توسط یک موتور که در ابتدا راهبند است کنترل میشود. 

https://iranrahband.com/category/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C/


 

 

دئون که بصورت متحرک)توسط چرخ( و یک بخش ثابت این راهبند از دو بخش آکار
 .ستونی شکل تشکیل شده است

 .برای باز و بسته شدن قسمت متحرک توسط نوتور شروع به حرکت می کند

 راهبند آکاردئونی برقی

 در صورت نزدیک شدن به موانع به صورت خودکار حرکت را متوقف میکند 

 دارای نشان گر های LED یل نقلیهبرای آگاه سازی وسا 

 امکان تغییر مکان و انتقال راهبند به مکان دیگر 

 مصرف برق بسیار کم 

 امکان کنترل دستی در زمان قطع برق 

  سانتی متر 160متر و ارتفاع  30امکان سفارش تا طول 

 مقاوم در برابر رطوبت و آب 

  

  

 :تعمیر راهبند برقی

برای تعمیر راهبند برقی به دلیل داشتن قطعات بسیار زیاد مثل موتور ، تیغه ، کنترل ، 
درخواست  ایران راهبند ریموت ، چشمی ها ، سنسور و .... بهتر است با مراجعه به سایت

 . تیم متخصص عیب یابی و تعمیر کار را داشته باشید

با در اختیار داشتن تیم و تجهیزات بسیار کامل در حوضه تعمیرات راهبند  ایران راهبند
برقی می تواند در کمترین زمان مشکالت و خرابی های احتمالی راهبند را رفع کرده و به 

 .کار کرد عادی خور باز گردانند

  

 :راهبند برقی در اصفهان

فروش و تعمیرات راهبند برقی آکاردئونی ، ستونی و میله ای در اصفهان و نصب در شهر 
  .در کمترین زمان و بهترین قیمت ایران راهبند اصفهان توسط تیم
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 ایران راهبند برای نصب ، خرید یا تعمیرات راهبند برقی در اصفهان می توانید به سایت
مراجعه کنید و با تماس با مشاورین ایران راهبند از بهترین برند ها و بروز ترین قیمت ها 

 .اطالع پیدا کنید

ی با انجام چندین پروژه در اصفهان یکی از مشهور ترین شرکت ها ایران راهبند همچنین
 .اجرای و فروش راهبند می باشد

 :خرید راهبند برقی

برای خرید راهبند های برقی ستونی ، راهبند برقی آکاردئونی یا هزینه نصب راهبند 
قمسمت تماس با ما ، با مشاوره گرفتن تخصصی  ایران راهبند میتوانید با مراجعه به سایت

نوع راهبند برقی مناسب با محل شما و قیمت دقیق از راهبند های برقی مقرون  در رابطه با
 .به صرفه ترین راهبند برقی را انتخاب و خرید کنید

به دلیل متنوع بودن انواع راهبند های برقی بهترین و داشتن چندین برند مختلف پیشنهاد ما 
می باشد. یکی از ویژگی های  ایران راهبند تماس و استفاده از مشاوره تخصصی از تیم

خرید سفارشی یا به عبارت بهتر خرید راهبند در ابعاد و  ایران راهبند خرید از سایت
 .ارتفاع مورد نیاز شما است

هم در حوضه فروش و هم در حوضه اجرا و نصب میتواند کمک ویژه ای به  ایران راهبند
 .شما کاربران عزیز دهد

 :ایزان راهبند حرفه ای ترین مرکز ارائه دهنده راهبند های اتوماتیک

راهبند برقی ها تجهیزاتی هستند که به منظور کنترل نمودن دسترسی وسایل نقلیه به محوطه 
 طراحی و ساخته شده و راهبند برقی در مکان های پرتردد که عمدتا مسیرهایداخلی اماکن 

ورودی کارخانجات ،مجتمع های بزرگ ،عوارضی ها و پارکینگ های عمومی است مورد 
 .استفاده قرار می گیرند

راهبند برقی اتوماتیک اهرمی به یک دکل تقربیا یک متری قائم روی زمین نصب می گردد 
هرمی از آن با اندازه های مختلف از دو تا هشت متر تردد خودرو ها را و راهبند برقی ا
 .محدود می نماید

این راهبند برقی اتوماتیک در دو نوع سیستم محرکه الکترومکانیک برای ترددهای پایین 
لیک برای ترددهای باال میباشد. که الکترومکانیک میزان تردد در وسیستم الکتروهیدرو

 .راهبند برقی الکتروهیدرولیک را دارا می باشد ساعت کمتری نسبت به نوع

 :قیمت راهبند برقی
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با توجه به اینکه مدل ها و ابعاد مختلف تاثیر بر روی قیمت راهبند های برقی دارد بهترین 
 می باشد ایران راهبند رکتراه برای کسب قیمت تماس با ش

  

 

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

  

  

 

 برای سایت ایران راه بند برقی راهبند مقاله  

 

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

