
 

 

  راهبند

و گیت های اتوماتیک دارای مدل ها و تفاوتهای مختلفی می باشد که از جمله انها   )Barrier  (راهبند
 موتور هیدرولیکی راه بند و یا الکتروموتور راه بند می باشد،

که قدرت راه بند و قیمت راه بند هیدرولیک باالتر از راه بند برقی می باشد، تفاوت دیگر در اندازه بوم 
 .متری می باشند ۶متری و  ۵متری،  ۴بند است که معموال راه بند یا همان بازو راه 

وان از ریموت کنترل راهبند ،کلید تحریک پارکینگ می ت گیت اتوماتیک برای فرمان دادن به راه بند و
  .استفاده نمود…دستی راهبند، آنتن برد بلند راهبند ، لوپ دیتکتور راه بند، کارتخوان اکسس کنترل و

درهنگاه نصب راه بند حتما از چشمی ایمنی استفاده کنید تا از بروز خسارت به خودرو و راه بند 
دار راه بند برای هشدار استفاده  Led غ فالشر و بومهایجلوگیری شود. همچنین می توانید از چرا

 .نمایید

ان را در مواقعی که حد و مسیری   که ما بیشتر از اینکه اسم ان را بدانیم  راه بند وسیله ای می باشد
بر روی یک پایه   که به صورت افقی  دیده ایم ؛ راه بند وسیله ای می باشد  برای ما مشخص کرده اند

می توان مسیر عبور مرور   و با استفاده از ان  و فاصله مشخصی از زمین دارد  تهاتصال داش
 . مشخص کرد  را

با ارتفاع مشخصی می   راه را  کاربرد آن چیست . این وسیله  می توان متوجه شد  از اسم این محصول
  . باز می شود  و در صورت اجازه نگهبان  بندد

ساختمان های اداری و دولتی   در بیمارستان ها  ل را میتوانهمان طور که متوجه شدید این محصو
ورودی شهرک ها و هر جای   کارخانه جات  پارکینگ های عمومی و خصوصی  دانشگاه ها

  . استفاده کرد  برای ایجاد امنیت و کنترل عبور و مرور می باشد  که احتیاج به سیستم نگهبانی  دیگری

میخواهند مسیر قابل دسترس را   و یا اجرای طرح های ترافیکی  رافیککه برای کنترل ت  در جاده هایی
 . مشخص کنند از راه بند استفاده میکنند

و یا در فرودگاه ها و عوارضی   برای جاده هایی که در مسیر خط ریل راه اهن می باشند  عالوه بر این
به راحتی و بدون هیچ   میتوان از راه بند استفاده کرد . اگر راه بند در کنار درب ورودی نباشد  ها

  . ل ساز استکه بر اساس مسائل امنیتی این موضوع مشک  می توان به داخل مکان رفت  مجوزی

می توان به طور کامل خودرو و فردی که   در دست دارد  در صورت وجود فردی که کنترل راه بند را
 . راه را برای فرد باز کرد  وارسی کرد و اگر مشکلی نبود به محوطه را دارد   قصد وارد شدن

و کسب   بررسی نهایی نکند و برای  نگهبان می تواند راه را باز  اما در صورت وجود هرگونه مشکل
انجام دهد و در صورت   اطالعات و درخواست کارت شناسایی نگهبان با فرد صحبت های الزم را

  نبودن مشکل راه را برای فرد باز کند در غیر این صورت از ورود فرد جلوگیری کند
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جاد یک فضا و مانع پی بردیم و فهمیدیم که برای ای  پس تا اینجا به یکی از مهمترین مزیت های راه بند
 . امنیتی چقدر میتواند موثر باشد

برای یک ایست   به طور کلی  جنبه ایمنی ندارد و کسی آن را تحت نظر ندارد  اما برخی از راه بند ها
باز می   در صورت نزدیک شدن خودرو به راه بند  و به صورت خودکار  کوچک به کار می روند

زیاد   برای اماکنی می باشد که مسائل امنیتی  راهبندهای اتوماتیک  هاما نکته نا گفته اینجاست ک  شود
 . می رود  و صرفا به عنوان یک مانع به کار  مهم نیست

 انواع راهبند

و راه بند زنجیری دسته بندی می   راه بند ستونی  عموما راه بند ها را به سه دسته راه بند بوم دار
 . به دو نوع الکترومکانیک و الکتروهیدرولیک تقسیم می شوند  اما از نظر سیستم نیروی محرکه  کنند

 : راهبند ستونی

در مقابل   اطراف ان بهتر باشد  و هر چه بتن ریزی  فرو می رود  در داخل زمین  راهبند ستونی
راهبند ستونی  و راهبند ستونی معمولی  به دو نوع  و بر همین اساس  ضربه مقاومت بیشتری دارد

و   در اکثر مکان های عمومی و نظامی دیده می شوند  این راه بند ها  تقسیم می شوند  تروریست  ضد
 . وجود دارند  در دو نوع هیدرولیک و الکترومکانیک

 : ویژگی راهبند ستونی

  ثانیه 3سرعت خارج شدن از زمین راه بند 

 ثانیه 3زمین رفتن  سرعت بسته شدن راه بند یا به داخل 

 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 

 داراری سیستم قطع کن برای مواقع برخورد با مانع 

 امکان نصب سنسور های هوشمند برای کنترل هوشمند راه بند 

 : راهبند زنجیری

و یک   یک بخش ثابت که پایه است  که از دو بخش تشکیل شده  یا راه بند زنجیر کش راهبند زنجیری
این راه بند   داخل پایه و ستون قرار دارد  می باشد و تمام قطعات محرکه  بخش متحرک که همان زنجیر

 .  دیده می شود  بیشتر  یدر کنترل ترافیکی شهر

 : ویژگی راهبند زنجیری

https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9/
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 . متر قابل سفارش است ۲۰متر تا  ۲این راه بند ها در طول از  • 

 . سانتی متر قابل سفارش است ۱۴۰سانتی متر تا  ۷۰ارتفاع ستون و زنجیر راه بند زنجیری از  • 

نترل عبور و مرور و ثبت پالک وسایل این راه بند ها امکان نصب دوربین مدار بسته را دارند برای ک • 
 نقلیه

 این راه بند قابلیت مکانیزه بودن یعنی با ریموت کنترل از راه دور کار کند را دارد • 

 قابلیت نصب سنی در های هوشمند برای کنترل راه بند بصورت هوشمند • 

 تن ۶کیلومتر بر ساعت و وزن  ۱۰۰مقاومت بسیار باال در برابر ضربه های شدید  • 

 . ثانیه را ایجاد می کند ۳دارای موتور هیدرولیکی که قابلیت باز و بسته کردن زیر  • 

 : راهبند میله ای

راهبند  و به انها  نگهداری می شوند  که بر روی یک دکل  میله هایی هستند  راهبند میله ای
یکی از پرکاربرد ترین و متداول ترین نوع راه بند ها راه بند میله ای   امروزه  نیز می گویند  اهرمی

اما باید توجه   پارکینگ ها و غیره ... از انها استفاده می شود  که در اکثر مکان های عمومی  می باشد
در دو نوع مکانیکی و  راهبند میله ای  این نوع راهبند از مقاومت کمی برخورد دار است  داشت

  .هیدرولیکی وجود دارد

 : ویژگی راهبند میله ای

 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 

 شدن برای عبور وسایل نقلیه غیر مجاز مانع 

 ثبت عبور و خروج وسایل نقلیه 

 سرعت باال در باز و بسته شدن میله متحرک 

 امکان خالص کردن و کنترل دستی در مواقع قطع برق 

  متر باشد 8تا  2طول قمست میله ای میتواند از 

 : فروش راهبند

ند بیشتر احساس می شود برای همین تعداد افراد سود این روز ها با زیاد شدن تعداد پارکین نیاز به راه ب
 . جو برای دادن جنس تقلبی و بدون کیفت زیاد می شود

با داشتن سابقه درخشان در حوضه نصب و فروش راه بند های مختلف می تواند یکی از  یران راهبندا
 . د تا شما با خیالی راحت و آسوده اقدام به خرید کنیدبهترین شرکت های حوضه راه بند باش

 : قیمت راهبند

و تماس با مشاورین فروش اقدام به  ایران راهبند برای دریافت قیمت راهبند نیاز است با مراجعه به سایت
 اشیددریافت قیمت دقیق از نوع و مدل راه بند مورد نیاز داشته ب
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 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبندمقاله راهبند 

tel://+982155441824/
tel://+989122441266/
tel://+989121383250/

