
 

 

  CAMEراهبند کامه

ساخته شده از گالوانیزه, استیل رنگی دارای موتور   Encoder با  )Barreir CAME  (راهبند کامه
24DC   ولت و مدار کنترل داخلی می باشد. شرکت های تولید کننده معموال اینگونه راهبندها را برای

متر دارند نیز طراحی و تولید می کنند . در واقع راهبند کامه را می توان به 13جاده هایی که عرض 
 .و مانعی برای عبور وسایل نقلیه و امنیت هر چه تمام تر پارکینگ ها می باشد راهبند پارکینگ عنوان

جازه ورود را به آن ها می دهد بازوی در مواقعی که وسایل نقلیه را شناسایی و ا  CAME راهبند کامه
ثانیه باز و بسته خواهد کرد در نهایت خیلی سریع می توانید به سراغ  2آهنین خود را در مدت زمان 

 کارهای خود بروید. در حال حاضر بزرگترین سهم بازار جهانی را دارد و اولین و بهترین شرکت
 .ایتالیایی است که یک استاندارد بین المللی و جهانی فناوری را ایجاد کرده است امنیتی

 راهبند چیست ؟

های پرتردد مانند کارخانه و مجتمع های مسکونی از آن محل هایی هستند که در آنجا برخی از مکان 
در مکان مورد نظر به راحتی و با خیالی آسوده  امنیت امنیت حرف اول را می زند. در صورت وجود

 . می توان به کارهای شخصی در کارخانه یا هر محل دیگری به خوبی رسیدگی و انجام داد

آیا تاکنون به ورودی های مکان های عمومی پرتردد دقت کرده اید؟آیا می دانید وظیفه اصلی این 
تجهیزات در درب ورودی چیست؟ به این تجهیزات با کیفیت و جذاب نیز راهبند می گویند که امنیت 

سبب داشتن بسزایی به آن مکان هدیه خواهند کرد. در ادامه بیشتر در مورد راهبند صحبت می کنیم. به 
را به آن محل ببخشید و به خوبی به چشم و ایمنی  امنیت میتوان  راهبند در مکان های پرتردد و مهم

  . بیاید

بهتر است بدانید هر کدام از این راهبندها با توجه به نوع محل و نیاز مورد نظر درخواست و خریداری 
می شوند زیرا از هر راهبندی نمیتوان استفاده کرد در غیر اینصورت بازدهی و کارایی مناسبی برای 

ر ادامه در این مقاله یکی از بهترین و کاربردی ترین راهبندها را به مکان موردنظر نخواهد داشت. د
  شما معرفی خواهیم کرد. اما سوال اساسی این است که راهبند چیست؟

اگر با خودروی خود به محل هایی مانند کارخانه , عوارضی ها و ....رفته و به بازوهای آهنین رو به 
واهید شد که در کنار نگهبانی توقف کوتاهی خواهید داشت و روی خودرو خود توجه کرده باشید متوجه خ

در صورت شناسایی و یا در عوارضی ها در صورت پرداخت عوارض به آن زمین اجازه ورود به شما 
داده خواهد شد به عبارت دیگر اگر به زبان ساده و صریح بخواهیم بگوییم در واقع راهبندها , تجهیزاتی 

ومی و خصوصی پرتردد مانند مجتمع های مسکونی , کارخانجات , ورودی هستند که در مکان های عم
  . برخی تاالرها و ... کاربرد فراوان دارد

اما در  شرکت های سازنده راهبند برای هر محل و مکانی راهبند های مختلفی طراحی و تولید می کنند 
 .ن همیشگی صحبت کنیمکمی با شما همراها CAME این مقاله قصد داریم در مورد راهبند کامه

  

http://irrahband.com/barreir-came/
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https://irrahband.com/shop/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c/
https://irrahband.com/shop/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c/
https://irrahband.com/shop/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c/


 

 

 CAME انواع راهبند کامه

در این شرکت انواع مختلفی از راهبندهای کامه با امکانات شگفت انگیزی طراحی و تولید می گردد اما 
در این بخش از بهترین و محبوب ترین راهبندهای کامه به همراه برخی از خصوصیات آن ها را به شما 

 .معرفی می کنیم

متر  4با عرض  پارکینگ : راهبندی است که برای ورودی های 4040ل گارد راهبند کامه مد .1
قابلیت اتصال به کلیه تجهیزات کنترل تردد را  4040راهبند کامه مدل گارد  .نیز مناسب هستند

 .دارا می باشد و در برابر هر نوع شرایط آب و هوایی مقاومت بسیار باالیی را خواهد داشت

متر  4,6,8: این راهبند برای تمامی ورودی پارکینگ هایی که عرض  8راهبند کامه مدل گارد  .2
را می توان به تمامی تجهیزات کنترل تردد  8راهبند کامه مدل گارد   .د بوددارند مناسب خواه

وسایل نقلیه نیز متصل کرد. طراحی این راهبند مهندسی شده و مبتکرانه است که برای ورودی 
ها و مجتمع های مسکونی ساخته شده و زیبایی خاصی به این مکان ها  پارکینگ و خروجی های
 .هدیه خواهد کرد

 CAME نمایندگی راهبند کامه

و پشتیبانی های مختلفی بابت تمامی راهبندها وجود دارد. اگر دوست دارید  در سراسر ایران نمایندگی ها
با توجه به نیاز خود و محل مورد نظر نیز راهبند کامه را با هر برندی و  CAME  راهبند کامه

  .نیدمراجعه ک ایران راهبند امکاناتی تهیه کنید می توانید به نمایندگی

با تعیین شدن محل راهبند در نزدیکی اتاق نگهبانی نیز قبل از سفارش بهتر است که محل آن را 
نیز مراجعه و راهبند  CAME گودبرداری و مشخص کنید سپس به نمایندگی و واحد فروش راهبند کامه

می  CAME خود را سفارش دهید. خبر خوب این است که در صورت بروز مشکل برای راهبند کامه
در میان بگذارید تا به سرعت و مدت زمان مشخص شده به  ایران راهبند توانید مشکل را با نمایندگی

 .مشکل راهبند رسیدگی و آن مشکل را رفع کنند

   CAME فروش راهبند کامه

انبی آن از کار بیوفتد. راهبندها هم به تمامی وسایل برقی ممکن است بعد از مدتی به هر دلیلی قطعات ج
 ایران راهبند این صورت هستند که امکان خرابی یا از کار افتادن قطعه جانبی وجود دارد. مجموعه

برای آسودگی خاطر شما عزیزان امکاناتی را فراهم کرده است که می توانید قطعات جانبی سالم و با 
 .کیفیت را خریداری و در کنار تیم های اجرایی به تعویض قطعات مشغول گردید

به فروش می رسد. می  CAME درست حدس زدید در این شرکت تمامی قطعات جانبی و راهبند کامه
 .توانید با آرامش با مشاورین ما در تماس باشید تا بتوانید بهترین راهبند را خریداری کنید

 CAME  قیمت راهبند کامه

هر راهبندی با توجه به ابعاد , برند , امکانات و کارایی نیز قیمت های مختلفی دارند. اگر به دنبال 
هستید و میخواهید بهترین راهبند با بهترین امکانات همراه با قیمتی مناسب CAME  خریدن راهبند کامه

https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%86%da%af/
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العات کافی و دریافت دقیق قیمت در این بخش به شما توصیه می کنیم برای دریافت اط را داشته باشید ما
از سایت ما دیدن بفرمایید و در صورت نیاز با همکاران و متخصصین  CAME های راهبندها کامه

مجرب مات مشورت کنید تا بتوانیم راهبندهایی با کیفیت و قیمتی منصفانه در اختیارتان قرار دهیم و در 
 .نهایت در اسرع وقت برای شما ارسال خواهد شد

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند CAMEکامه راهبند  مقاله

tel://+982155441824/

