
 

 

 راهبند میله ای

هایی اهرمی، میله  )Parking Road Blocker  (راهبندهای اتوماتیک راهبند میله ای
هستند که بر روی یک دکل نگهدارنده یک متری راهبند میله ای بر روی زمین نصب می 

راهبند میله ای  ارائه و فروش بهترین برند های راهبند میله ای از جمله ایران راهبند .گردد
راهبند  ، Sommer راهبند میله ای زومر ، FAACی فکراهبند میله ا ، CAME کامه

 .را ارائه می نماید انواع مدل راهبند و سایر Niuba راهبند میله ای ، SEA میله ای

ترین نوع راهبندهای ترین و پرمصرفراهبند میله ای متداول  راهبندهای اتوماتیک اهرمی
اتوماتیک هستند. در این نوع راهبند میله ای قدرت موتور محرک متناسب با طول بازوی 

باشد.در صورتی که راهبند میله ای با وسیله نقلیه تصادف کند، راهبند میله ای متفاوت می
 .شود، بیشتر از وسیله نقلیه خواهد بودمتحرک راهبند میله ای وارد می آسیبی که بازوی

راهبند های میله ای یکی از راه بند های پر کار برد و با عملکردی فوق العاده که این روز 
ها این راه بند را به یکی از پر استفاده ترین راه بند های حال حاضر تبدیل کرده است.این 

 .ان های عمومی قابل استفاده استراه بند ها در اکثر مک

این راه بند یکی از کار آمد ترین وسیله هایی برای کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه می 
 . باشد . این راه بند ها در دو مدل اتوماتیک و دستی موجود است

ساختار کلی این راه بند ها از دو بخش تشکیل شده است ; یک بخش ، بخش ستونی یا بخش 
اه بند که به زمین متصل شده است ، و بخش دوم دو این راه بند یک میله ای اصلی ر

 .متحرک است که به بخش ستونی متصل است

این راه بند ها از مقاومت کمی در برابر ضربه برخوردار هستند . بهتر است برای بهره 
نی ، راه بند مندی از امنیت بیشتر بهتر است از راه بند های مدل دیگر مثل راه بند های ستو

 .نیزه ای و راه بند های ضد تروریستی استفاده کنید

از این راه بند ها برای مناطق عمومی بیشتر استفاده می کنند . این راه بند ها در مقابله با 
 .حمله وسایل نقلیه هیچ گونه مقاومتی در برابر وسایله نقلیه نخواهد داشت

س آلومینیوم است ساخته شده این میله همراه با این راهبند ها از یک میله که عمدتا از جن
 .مزایا و معایب هست

 :میتوان از مزایا این میله به موارد زیر ذکر کرد
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  میله راهبند های میله ای از جنس آلومینیوم آب کاری شده که در مقابل باران و مواد
 .شیمیایی کامال مقاوم است

  اثر تغییر دما فصل ها از دست این میله در مدت زمان طوالنی حالت خود را بر
 نمیدهد

 در صورت اصابت با وسیله نقلیه خسارت زیادی وارد نمی کند 
  به دلیل استفاده از آلومینیوم وزن میله متحرک راهبند میله ای کم بوده و برای حرکت

 فشار کمتری را به موتور وارد می کند
 ردبه دلیل داشتن وزن کم سرعت باز و بسته شدن بیشتری را دا 
 می توان این میله را در طول دلخواه سفارش دهید 

 :معایب میله راهبند میله ای

 استهکام کم در برابر ضربه های شدید 
 امنیت بسیار کم در برابر حمله وسایل نقلیه 

  

 :راهبند میله ای اتوماتیک

این راهبند در بخش ستونی دارای یک سری از قطعات محرکه و موتور اصلی این راه بند 
باشد . این راه بند به صورت اتوماتیک کار می کند یعنی نیاز نیست برای کنترل میله  می

 .اصلی و متحرک شخصی به صورت دستی کنترل کند

 : بخش های اصلی راهبند اتوماتیک میله ای

 بدنه راهبند

 میله راهبند

 سیستم محرک ) پمپ هیدرولیک (

 فنر تعادل

 مرکز کنترل ) مدار فرمان (

 متعلقات راهبند

 :ویژگی های راهبند میله ای اتوماتیک



 

 

 امکان نصب سنسور های هوشمند 
 قابلیت نصب دوربین کنترل پالک های وسایل نقلیه 
 امکان کنترل با ریموت از راه دور 
 ثبت ساعات توقف وسایل نقلیه 
 مانع شدن برای عبور وسایل نقلیه غیر مجاز 
 ثبت عبور و خروج وسایل نقلیه 
 ال در باز و بسته شدن میله متحرکسرعت با 
 امکان خالص کردن و کنترل دستی در مواقع قطع برق 
  متر باشد 8تا  2طول قمست میله ای میتواند از 

 :راهبند ها میله ای دستی

این راه بند ها به صورت دستی توسط یک نفر کنترل می شود این راه بند بخاطر نداشتن 
بسته شدن بهره می برد این راهبند به دلیل بهره  سیستم محرکه از سرعت کمی برای باز

نبردن از سیستم های هوشمند نمیتواند کنترل دقیق و درستی درعبور و مرور وسایل نقلیه 
 .داشته باشد

 :مکان های قابل استفاده

 ورودی برج و ساختمان های پر تردد 
 ورودی مکان های عمومی 
 ورودی مکان های نظامی 
 کنترل عبور افراد 
 ورودی پارکینگ های عمومی 
 ورودی بیمارستان ها 

  

  

 :نصب راهبند میله ای

برای نصب این راه بند میله ای باید محل نصب راهبند به گونه ای مشخص شود که در 
صورت باز و بسته شدن راه بند میله ای مزاحمتی برای حرکت عابرین پیاده نداشته باشد و 

فضایی هم برای عبور وسایل نقلیه )مثل موتور سیکلت( در صورت بسته بودن راه بند 
 . وجود نداشته باشد



 

 

صب این راهبند اول قسمت اصلی یا همان ستونی که قطعات محرکه وموتور داخل برای ن
آن قرار دارد نصب می شود و سپس قسمت میله ای یا محترک آن به قسمت ستونی وصل 

 .می شود

 :فروش راهبند میله ای

ر سر تا سر کشور یکی از معتبر با تجربه فروش و نصب چندین پروژه د ایران راهبند
 ایران راهبند ترین شرکت های حوضه راهبند می باشد.شما می توانید با مراجه به سایت

تمام مدل های راهبند میله ای با برند های مختلف مشاهده و در صورت نیاز اقدام به خرید و 
می تواند در فروش قطعات راه بند میله ای کمک  ایران راهبند.درخواست نصب کنید

بسیاری کند از آن رو که این راه بند امکان خراب شدن زیاد دارد و ممکن است که نیاز به 
قطعات جانبی داشته باشد می توانید از سایت ایران راهبند کمک بگیرید برای تهیه قطعات 

 .ین راه بندجانبی ا

 :قیمت راهبند های میله ای

برای دریافت قیمت های دقیق تر و دریافت اطالعات کامل از مدل و برند راهبند های میله 
تماس برقرار کنید و درخواست  ایران راهبند ای توصیه می شود با مشاوران مجرب

بازار و گسترده بودن مدل ، برند ها ، ابعاد و ... راه بند های  مشاوره کنید.به دلیل نوسانات
 .میله ای بهتر است که از کمک کارشناسان ایران راهبند استفاده کنید

با وجود استفاده از بهترین قطعات به همراه تیم اجرایی ماهر قیمت هایی  ایران راهبند
 سطح بازار به شما ارائه می دهندمناسب تر از 

 

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید
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 برای سایت ایران راه بند میله ایراهبند مقاله  

 


