
 

 

 راهبند ستونی بوالرد

نه هایی هستند که داخل زمین قرار میگیرند به صورت استوا  )Bollard  (راه بندهای ستونی
و با خارج شدن از سطح زمین مسیر تردد را مسدود می نمایند که البته گرانترین نوع هستند 
و لیکن به فراخور عوامل محیطی و یا معماری هر مکان مورد استفاده قرار میگیرند. از 

 .نظر دوام نیز بی نظیرترین نوع راهبند به حساب میآیند

اوت این راه بند این است که اگر وسایل نقلیه قصد عبور به داخل محوطه را به هر شکل تف
 . داشته باشند راه عبور وسایل نقلیه را مسدود می کند و مانع عبور وسایل نقلیه می شود

ثانیه ( مانع عبور هر نوع وسایل نقلیه  3این راه بند برقی می تواند با سرعت زیاد خودت ) 
کیلو متر بر ساعت و وزن  100راه بند توانایی مقابله با وسایل نقلیه با سرعت شود . این 

 . تن را دارد 5

 . این راه بند یکی از راه بند های ساده ای برای راه بند های ضد تروریستی می باشد

 انواع راهبند ستونی بوالرد

شدن به دو دسته زیر از نظر نوع سیستم محرکه و مکانیزم باز و بسته  راهبند ستونی بوالرد
 :تقسیم می شوند

 راهبند ستونی الکترومکانیک

راهبند های بوالرد الکترومکانیکی با استفاده از چرخ دنده باز و بسته می شوند.راه بند 
الکترومکانیکی به لحاظ "میزان تردد در ساعت" مقیاس کمتری نسبت به راهبند های الکترو 

ین تری نسب به نوع الکتروهیدرولیکی راهبند ستونی هیدرولیکی داشته و همچنین قیمت پای
 .بوالرد دارند

راهبند ستونی الکترومکانیکی این قابلیت را دارد که در شرایط مختلف همچون فشار زیاد 
 .برق و یا تغییرات آب و هوایی بدون هیچ مشکلی عمل کند

 راهبند ستونی الکتروهیدرولیک

مهمترین مزیت راهبند بوالرد های الکترو هیدرولیکی قابلیت تردد بسیار باالی آنهاست که 
 .قابل مقایسه با نوع الکترو مکانیکی نمی باشد

 یک ستونی که گاهی صورت مخفی هم نصب می شوند،راه بند های الکتروهیدرول
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ثانیه بوده و در حالت ویژه با  8/2مدت زمان بازگشایی مسیر در حالت استاندارد در حدود 
اعمال تنظیمات، می توان زمان بازشدن را به یک ثانیه هم رساند. این نوع از راهبند برای 
مکان های بسیار پرتردد بسیار مناسب هستند چرا که از توان فناوری هیدرولیک برخوردار 

 .هستند

راه بند بوالرد هیدرولیکی از بلوک های هیدروپمپ یا پمپ های روغن و شیر های هوا 
تشکیل شده اند و به دلیل عدم استفاده از چرخ دنده در ساختارشان، در زمان برخورد با مانع 

می کنند. استفاده از پمپ های روغن این راهبند را برای مناطق  خسارت بسیار کمی ایجاد
 . سردسیری گزینه ای مناسب تر نسبت به انواع دیگر راهبند ستونی بوالرد کرده است

 : راهبند ستونی بوالرد معمولی

این راهبند ستونی بوالرد یکی از راه بند های ویژه در پارکینگ های عمومی است . این 
ن با خارج شدن از زمین یا داخل شدن به زمین کنترل عبور و مرور وسایل راه بند می تو

 . نقلیه را انجام دهد

در هر مکانی دیده نمی شود زیرا این راه بند عموما در مناطق با  راهبند ستونی این
حساسیت باال استفاده می شود . با توجه به اینکه این نوع راهبند ستونی در مدل معمولی یا 

  شهری است باز از مقاومت باالیی برخوردار می باشد همان مدل

 : ویژگی راهبند ستونی بوالرد معمولی

  ثانیه 3سرعت خارج شدن از زمین راه بند  
  ثانیه 3سرعت بسته شدن راه بند یا به داخل زمین رفتن 
 دارای سیستم تمام اتوماتیک 
 برای کنترل از راه دور سیستم مکانیزه امکان نصب  
 های نشانگر و هشدار دهنده دارای ال ای دی  
 دارای جک های هیدرولیکی برای حرکت سریع و دقیق تر راه بند ستونی 
 سیستم خالص کن برا زمان قطع برق 
 رای مواقع برخورد با مانعداراری سیستم قطع کن ب 
 امکان نصب سنسور های هوشمند برای کنترل هوشمند راه بند 

 : راهبند ستونی بوالرد ضد تروریستی

این روز ها با نا امن شدن اکثر کشور ها نیاز به راه بند های ضد تروریستی بیشتر احساس 
  . باشد می شود . یکی از راه بند های ضد تروریستی راهبند ستونی بوالرد می
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تفاوت عمده راه بند ستونی بوالرد معمولی با راه بند ستونی بوالرد ضد تروریستی در بدنه 
اصلی و موتور و جک هیدرولیکی است . راه بند ستونی بوالرد مدل ضد تروریستی با 

 100داشتن بدنه فوالدی توانایی مقابله با حمله های وسایل نقلیه تروریستی با سرعت 
  . تن را دارا است 6اعت و وزن کیلومتر بر س

  این نوع راه بند یکی از پر استفاده ترین نوع راه بند در مناطق با امنیت باال است

 : ویژگی راهبند ستونی بوالرد ضد تروریستی

  این راه بند با داشتن بدنه فوالدی و ستون آهنی کار شده مقاومت باالیی برخور دار
 است

 دارای سیستم مکانیزه برا کنترل از راه دور  
  ثانیه برای جلو  2دارای سیستم هوشمند و باز شدن به صورت خودکار در کمتر از

  گیری از حمالت تروریستی
 دارای سیستم خالص کن برای کنترل دستی در زمان قطع برق 
 امکان نصب دوربین های ثبت و کنترل پالک وسایل نقلیه 
 سانتی متر 120سانتی متر تا  70رتفاع امکان سفارش در ا 
 های هشدار دهنده دارای ال ای دی  
 امکان نصب ریموت کنترل برای کنترل از راه دور راه بند 

 : دنصب راهبند ستونی بوالر

نیاز است تا محل مورد نصب راه بند اول از همه به  راه بند های ستونی برای نصب
  صورتی تعیین شود که

 مانع عبور عابرین پیاده نشود  .1
 فاصله ستون ها به اندازه نباشد که وسایل نقلیه به توانند عبور کنند  .2

ه بعد از تعیین محل نصب نیاز است تا محل تعیین شده گود برداری شود و سپس محفظ
راهبند ستونی نصب شود و فضای خالی ما بین زمین گود برداری شده و محفظه راهبند 

 . ستونی بوالرد را با بتن پر کرده تا در جای خود ثایت باشد

 : فروش راهبند ستونی بوالرد

برای خرید این راه بند نیاز است به سایت ایران راهبند مراجعه کنید و با تیم فروش ایران 
  . کنید راهبند صحبت
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با داشتن تجربه کافی در حوضه راهبند ها می توانند شما را برای  ایران راهبند تیم فروش
 . رسیدن به بهترین نوع راه بند مورد استفاده در محل شما کمک کنند

 : قیمت راهبند ستونی بوالرد

با توجه به وجود مدل های مختلف راه بند ستونی و داشتن قطعات و بدنه های مختلف و از 
مهمترین فاکتور نوسانات هر روزه بازار بهترین راه برای دریافت قیمت ارتباط با مشاورین 

 . ایران راه بند است

ن قیمت به شما ، به شما کمک می کنند تا بهترین مدل جز دادن بهتری ایران راهبند مشاورین
 راه بند با توجه به نیاز محل شما را بهتون معرفی کنند

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266  

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 مقاله راهبند ستونی بوالرد برای سایت ایران راهبند
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