
 

 

 : راهبند فک

یکی از معتبر ترین برند های تولید راهبند های اتواماتیک و هوشمند می باشد .   )FAAC  (شرکت فک

یکی از  ایران راهبند  .این شرکت همیشه توانسته بهترین راه بند هارا در اختیار مشتریان خود قرار دهد

 . نمایندگی های اصلی شرکت فک می باشد

پارکینگ های عمومی و ساا ختمان های بزرگ استفاده کرد . فک  عمدتا از محصوالت فک در ورودی

 .یکی از نام آشنا ترین برند های استفاده شده در ایران می باشد

 :انواع راهبند های فک

 : 615راهبند فک 

به صورت دو تیکه ای بوده که به وسیله یک مفصل دو بازوی متحرک آن به هم  615این راه بند فک 

درجه و قائم در می آید به دلیل نداشتن چرخ دنده در  90در موقع باز شدن به حالت متصل می شود که 

 وارد می شود 615صورت اصابت وسیله نقلیه کمترین آسیب به راه بند فک 

 : 615ویژگی های راهبند فک 

  

  ثانیه ۵مدت زمان باز شدن 

 کاربرد نیمه صنعتی ،تجاری و مسکونی 

 متر ۴ی میله به طول حداکثر امکان اتصال مفصل تاشونده برا 

 ( ۲۲۰راهبند الکتروهیدرولیک کنترل تردد )ولت 

  متر ۵دارای میله به طول حداکثر 

  مرتبه در ساعت ۴۰تعداد تردد 

 مقاوم در برابر آب و زنگ زدگی 

 مقاوم در برابر مواد شیمیایی 

 امکان نصب چسب های هشدار دهنده و شب رنگ 

 امکان نصب کارت خوان را دارد 

 می توان دوربین ثبت پالک وسایل نقلیه نصب کرد 

 کنترل از راه دور توسط ریموت کنترلر 

 دارای سیستم خالص کن در زمان قطع برق برای باز یا بسته شدن 

 قابلیت نصب باتری اضطراری را ندارد 

  درجه است 20-+ تا 55در باز  165دمای کارکرد مناسب این راه بند فک 

  ولت است 220توان مصرفی این راه بند 

 این راهبند در مکان هایی استفاده می شود که سقف کوتاهی دارند 

  

https://www.faac.co.uk/
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c


 

 

 : 640راهبند فک 

یکی از پر استفاده ترین راه بند های حال حاضر در پارکینگ ها است . این راه بند از  640راه بند فک 

 بردن و نگه داشتن و جلوگیری از سقوط میله در یک پمپ قدرتمند استفاده می کند که نیروی کافی در باال

 . زمان بسته شدن را دارد

این راهبند از دو جز ستونی و میله ای تشکیل شده است که در بخش ستونی موتود و قطعات محرکه وجود 

 .دارد و بخش میله ای به بخش ستونی متصل میشود

 : 640ویژگی های راهبند فک 

 ا داردقابلیت اتصال برق و باطری ر 

  متر ۸٫۳متر تا  ۵٫۳متر یا میله به طول  ۵٫۳متر تا  ۲٫۳دارای میله به طول 

  متر ( 4متر تا  1.5ثانیه )از  4مدت زمان باز شدن در 

  متر( 7متر تا  6ثاینه )از  8مدت زمان باز شدن در 

  ثانیه 5مدت زمان بسته شدن 

  متر 7.5امکان نصب حصار در زیر میله ای متحرک تا طول 

 رای سنسور هوشمند قطع کننده در صورت نزدیک شدن به موانعدا 

 دارای سیستم خالص کن در زمان قطع برق 

 امکان کنترل هوشمند توسط سنسور ها 

 امکان کارگزاری کارت خوان و ثبت اثر انگشت 

 امکان نصب دوربین ثبت کنترل 

 دارای LED های هشدار دهنده 

 مجهز به دو عدد لوپ دیتکتور داخلی 

 درجه است 20-+ تا 55در باز  640ارکرد مناسب این راه بند فک دمای ک 

  ولت است 220توان مصرفی این راه بند 

 این راهبند در مکان هایی که تردد نسبتا باال دارن استفاده می شود. 

  

 : 680راهبند فک 

این راه بند برای جا هایی که تعداد بی شماری تردد دارن یکی از بهترین راه بند ها موجود در بین ها بند 

از یک سیستم هیدرولیکی برای کنترل قسمت میله ای بهره میبرد که  680راه بند فک   ها فک می باشد .

د به دلیل استفاده از او کد شکن این سرعت باز و بسته شدن این راه بند را بسیار زیاد می کند در این راه بن

 . دستگاه را به یک راه بند هوشمند تبدیل کرده است

این راه بند میتواند بصورت هوشمند باز و بسته شود و ساعات توقف ، ورود و خروج یک وسیله نقیله   

می و مرکز با را محاسبه کند . از این راه بند عموما در کارخانه های بزرگ ، دانشگاه ها ، مراکز نظا

 .کنترل عبور مرور استفاده می شود



 

 

 680ویژگی های راهبند فک 

 نسل جدید راه بند های هیبریدی 

 قابلیت نصب باطری برای استفاده از برق اضطراردارد 

 دارای دو سنسور برای تشخیص و باز بسته کردن راه بند 

 میله ای این راه بند به شکل گرد بوده 

 دارای LED نگ هشدار دهندهو چسب های شب ر 

 دارای سنسور برای قطع حرکت در صورت برخورد با وسیله نقلیه 

 امکان نصب کارت خوان و ثبت اثر انگشت 

 یک کنترل کننده مناسب برای ثبت زمان ورود وخروج وسایل نقلیه 

  متر( ۲ثانیه ) ۱٫۵مدت زمان باز شدن 

  متر( ۸ثانیه ) ۶مدت زمان باز شدن 

 ستونی قابلیت نصب فالشر رو بخش 

 امکان نصب 

 :نمایندگی راهبند فک

با سابقه ای چندین ساله در حوضه نصب راه بند های میله ای یکی از نمایندگان اصلی  ایران راهبند

راهبند تمام قطعات و  ایران راهبند شرکت فک بوده که می توانید بدون واسطه و دالل مستقیم از شرکت

 . راه بند های فک را خریداری کنید

 : نصب راهبند فک

امروزه در با وجود آمدن ساختمان های بزرگ حتی مناطق مسکونی نیاز به نصب راه بند های فک را 

با داشتن نصاب های مجرب در حوضه نصب راه بند های میله ای می  ایران راهبند دارند از این رو تیم

تواند یکی از بهترین راه های نصب راه بند های فک باشد در این بخش توضیح کوتاهی برای نصب راه 

 .بند های فک می دهیم

راه بند های میله یا همان فک یکی از ساده ترین نصب ها را دارد زیرا فقط نیاز است بخش ستونی را به 

تصل کنیم . نکات مهمی در محل نصب زمین متصل کرده و سپس بخش میله ای ) متحرک ( را به آن م

 وجود دارد

محل نصب باید به شکلی باشد که اجازه عبور هیچ وسیله ای نقلیه حتی موتور سیکلت هم  .1 .1

 ندهد

 برای عبور عابرین پیاده ایجاد مزاحمت نکند .2 .2

 ارتفاع میله ای متحرک متناسب با ارتفاع سقف باشد .3 .3

 ع هم خوانی داشته باشدنوع راه بند فک باید با کار مجمو .4 .4

 : قیمت راهبند های فک

https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
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در ارتباط باشید . قیمت  ایران راهبند برای تعیین قیمت راه بند های فک نیاز است با مشاورین و تیم فروش

این راه بند ها به واسطه قطعات و ابعاد و ... متغییر است پس بهتر است برای دریافت قیمت دقیق و واقعی 

 .با شماره های زیر تماس بگیرید

  

 

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

  

  

 

 برای سایت ایران راه بند فکراهبند مقاله  

 

https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
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tel://+982155441824/

