
 

 

 راهبند تمام اتوماتیک

تند جهت کنترل تردد و عبور و تجهیزاتی هس  )barrier full automatic  (راهبند تمام اتوماتیک
مروِر خودرو )راهبند تمام اتوماتیک خودرویی( یا انسان )راهبند تمام اتوماتیک نفر رو(. راهبند ها به 
دو صورت راهبند تمام اتوماتیک افقی و راهبند تمام اتوماتیک عمودی، با پایه متصل روی زمین و یا 

مین( وجود دارند. راهبند تمام اتوماتیک میتوانند در مخفی در سطح زمین )با ارتفاع مشخص از سطح ز
نقاط پر تردد مانند رمپ ورودی دانشگاه، عوارضی بزرگراه, پارکینگهای عمومی, ورودی اداره، 
کارخانه، پاساژ، پادگان، مجتمع های مسکونی اداری, شرکت کنترل ترافیک, موانع سرقت و امور 

 .رندانتظامی شهری مورد استفاده قرار می گی

 راهبند چیست؟

یکی از ابزار های مسدود سازی و کنترل عبور و مرور یک واحد، ساختمان و یا محوطه است . راهبند 
ها دارای سنسوری میله ای هستند که به عنوان میله ی راهبند به حرکت در آمده و امکان عبور را برای 

 .وسائل حمل و نقل فراهم می کند

 راهبند تمام اتوماتیک چیست؟

یکی از انواع راهبند است که بخش اصلی آن شامل بدنه و تجهیزات داخلی و همچنین شامل مرکز کنترل 
هوشمند و بوم واریو بوم است. راهبند اتوماتیک را می توان تجهیزاتی معرفی کرد که در مکان های پر 

  .تردد مانند ورودی های مجتمع، پارکینگ های عمومی و عوارضی ها قرار می گیرد

 : مشخصات فنی راهبند تمام اتوماتیک

 متر است 6بیشترین طول بوم آن  .1

 وات است 25حداکثر توان مصرفی آن  .2

 ثانیه است 4بیشترین زمان بازشدن درب  .3

 زمان باز شدن درب قابل تنظیم است .4

 زمان باز ماندن درب نیز قابل تنظیم است .5

 ولت می باشد 264تا  85ولتاژ عملکرد آن بین  .6

 درجه ی سانتی گراد می باشد 55درجه آغاز شده و حداکثر  30عملکرد از منفی بازه ی دمایی  .7

 کیلو گرم است 44وزن این راهبند بدون بوم آن  .8

. کالس حفاظتی آن 10بدنه ی آن برای ارتفاع قبلیت تنظیم دارد تا متناسب بوم های مختلف شود  .9
 است 54

 راهنمای خرید راهبند تمام اتوماتیک

این نوع راهبند ها بیشتر در شهر ها دیده می شوند به خصوص در اداراتی که نیاز به کنترل ععبور و 
مرور خودرو ها احساس می شود .درون این سیستم یک مدار قرار داده شده است که فرمان را دریافت 

از وزن روی می کند و. به منظور کاهش نیروی وارد شده از یک فنر جانبی استفاده می شودکه بخشی 
 دوش آن قرار میگیرد. انواع راهبند های اتوماتیک

http://irrahband.com/barrier-full-automatic/
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https://www.frontierpitts.com/products/barriers/security-barriers/hb-barrier/


 

 

در مورد انواع راهبند ها و خرید آنها سه راه و مدل وجود دارد که اگر برای پارکینگ خود قصد خرید 
راهبند دارید بهتر است از یک راهبند معمولی استفاده کنید که نیازی به سنسور های پیشرفته نداشته باشد 

مختلف راهبند با قیمت های مختلف عرضه می شود که همگی به گارانتی راهبند، مبادا . مدل های 
  .سازنده، میزان رفت و آمد، کیفیت و خدمات پس از فروش آن بستگی دارد

 راهبند تمام اتوماتیک ستونی)بوالدر( .1

اشد و زمانی که شکل این راهبند به صورت استوانه ای می باشد که محل قرار گیری آن داخل زمین می ب
از دیگر راهبند ها  راهبند ستونی بوالرد از زمین بیرون می آید مسیر تردد را مسدود می کند . این نوع

بنا به شرایط   راهبند ستونی گران تر است که دلیل آن استحکام باال و مراحل سخت نصب آن است.این
عوامل محیطی و معماری هر مکان نصب می شودو بیشتر در اماکن نظامی و دولتی که ضریب امنیت 

 .باال برایشان حائز اهمیت است مورد استفاده قرار می گیرد

شده است و  دلیل این امر میله ی فوالدی با روکش استیلی آن است که به صورت بتن ریزی در کف مهار
در زمان ایجاد هر گونه برخوردی وسیله ی نقلیه ی برخورد کننده بیشترین آسیب را می بیند و با ناتوانی 

 .برای عبور از مسیر ورودی متوقف می شود

 راهبند تمام اتوماتیک اهرمی.2

یک دکل تقریبا یک متری به صورت قائم روی زمین نصب می شود و توقف به  این راهبند میله ای
تا  2تردد خودرو ها به وسیله ی یک اهرم صورت می گیرد. این اهرم اندازه های متفاوتی دارد که بین 

 . متر هستند 8

 انواع راهبند های اتوماتیک اهرمی

 پایین استسیستم محرکه ی الکترو مکانیک که کار برد آن برای تردد های  .1

سیستم الکترو هیدرو لیک که مخصوص تردد های باال می باشد. در مقایسه ی این دو سیستم، در  .2
 .الکترو مکانیک میزان تردد در ساعت کمتری نسبت به نوع الکترو هیدرولیک حرکت می کند

یا بازویی یکی از متداول ترین و پر مصرف ترین راهبند تمام اتوماتیک  راهبند تمام اتوماتیک اهرمی
متر متغیر است و قدرت موتور داخلی آن قدرت مند است اما بر خالف  7تا  2است که طول آن از 

ایجاد می کند  راهبند اتوماتیک ستونی ، در راهبند بازویی بازوی محرک بیشتر نقش راهبندی نمایشی را
و در زمانی که برخورد یا تصادفی بین خودرو و راهبند صورت می گیرد بازوی راهبند اتوماتیک 

 .بیشترین آسیب را می بیند

راهبند میله ای که در این نوع اجزایی مانند بدنه میله سیستم محرک یا همان پمپ هیدرولیک  .3
ارش دریافت دستورات و فرمان هاست می ،فنر تعادل، مرکز کنترل یا همان مدار اصلی که که ک

 .باشد

 نمایندگی راهبند تمام اتوماتیک
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امروزه شرکت های فرعی در حوزه ی فروش و نصب راهبند گسترش یافته اند و به این دلیل اعتماد 
با داشتن نمایندگی های اصلی  ایران راهبندمشتریان نسبت به خرید از سایت بسیار کم شده است . سایت 

اتوماتیک شده خاطر شما عزیزان نسبت به خرید و نصب راهبند های  از چند برند معتبر باعث اطمینان
 .است

نکته ی مهم در خرید راهبند های بازویی قدرت موتور آن است که بسته به کیفیت آن طول دستگاه و 
 .راهبند مورد نظر طوالنی یا کوتاه خواهد بود

 قیمت راهبند تمام اتوماتیک 

مشورت با و  یران راهبنداساده ترین روش خرید این محصول مراجعه به سایتی معتبر و مطمئن مانند 
تیم مشاوره ی این سایت است. این تیم با در نظر گرفتن بودجه ی شما و موقعیت مکانی جایی که 

میخواهید در آنجا راهبند نصب کنید بهترین محصول را به شما عزیزان پیشنهاد می دهد . در نتیجه شما 
  .می کنیداز ساده ترین و مطمئن ترین راه ممکن اقدام به خرید راهبند مورد نظرتان 

 قیمت راهبند تمام اتوماتیک 

همان طور که می دانید امروزه مدل ها، برند ها و قطعات مختلفی برای خرید راهبند ها وجود دارد و 
انتخاب را با اندکی دشواری روبرو می کند. در چنین مواقعی مشورت با کسانی که در این کار خبره 

  .هستند امری منطقی است

و تماس با مشاوران و کارشناسان فروش این سایت  یران راهبنداعه به سایت بهتر است با مراج
درخواست مشاوره کنید و از خرید خود مطمئن شوید. مشاورین متخصص ایران راهبند با داشتن تجربه 
ی فراوان در قسمت فروش و از آن مهم تر نصب راهبند یکی از آشنا ترین نام ها در این زمینه است و 

ای رسیدن به بهترین نوع راهبند با باالترین کیفیت با توجه به موقعیت مکانی، بودجه و سلیقه شما را بر
 .ی شما یاری می کند

 

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 سایت ایران راهبندبرای  راهبند تمام اتوماتیکمقاله 
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