
 

 

  Vela Super Rapidمدل SEA راهبند سه آ

  )Vela Super Rapid Barrier sea  (یا Vela Super Rapid مدل SEA راهبند سه آ
ولت می باشد . سرعت حرکت  220دارای سیستم هیدرولیک با ولتاژ مصرفی 

ثانیه می باشد. طول  0.8حدود  Vela Super Rapid مدل SEA راهبند سه آ
متر می  3نیز حداکثر  Vela Super Rapid مدل SEA سه آمیله راهبند 

 .باشد

 SEA راهبند سه آ

راهبند  کنترل عبور و مرور ماشین ها در پارکینگ ها را می توان با استفاده از
فراهم نمود. در پارکینگ های عمومی برای رفت و آمد و ورود و  SEA سه آ

صورت می  SEA راهبند سه آ خروج وسیله نقلیه و محاسبه هزینه ها توسط
  . گیرد

این رهبند به دلیل سرعت باال برای کنترل نمودن عبور و مرور وسایل نقلیه 
 راهبند سه آ .ر ورودی و خروجی ها، بهترین راه حل را ارائه می دهندسنگین د

 SEA طبق نظر کارشناسان یک برند فوق العاده و با کیفیت می باشد. این راهبند
محصول کشور ایتالیا و از برندهای معروف و مطرح این روزهای راهبند 

 .می شودمحسوب 

دارای متنوع ترین مدل ها از جمله درب اتوماتیک، جک  SEA راهبند سه آ
، موتور، اهرم بوم پارکینگی و غیره می باشد. اجزای اصلی یک راهبند از

کن و چراغ فالشر تشکیل شده است. این مدل همانند حصار از ورود و  خالص
 . خروج تمام وسایل نقلیه اجتناب کرده و آن هار ا کنترل می کند

این راهبند طوری طراحی شده است که با تمامی دستگاه های کارتخوان، ریموت 
 .کنترل، دوربین پالک خوان و دکمه پوش باتن سازگاری دارد

 Vela Super Rapid مدل SEA راهبند سه آ
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ولت  220این مدل دارای سیستم هیدرولیک می باشد که ولتاژ مصرفی آن 
ثانیه است. امتداد میله این راهبند نیز  0.8سرعت حرکت این راهبند حدود  است. 

 .متر است 3حداکثر 

 Vela Super Rapid مدل SEA نصب راهبند سه آ

می توانید به سادگی  Vela Super Rapid مدل SEA برای نصب راهبند سه آ
شرکت ایران راهبند برای نصب راهبند استفاده کنید. این شرکت با   با مراجعه به

 Vela مدل SEA دارا بودن کارشناسان مجرب به راحتی می توانند راهبند سه آ
Super Rapid را برای شما در مکانی نصب کنند . 

 ان مورد نظر باید راهبند سه آکارشناسان ما در محل حضور می بابند و مک
SEA مدل Vela Super Rapid نصب گردد را مشخص می کنند. 

بعد از مشخص نمودن محل مورد نظر، محل قرار گیری را با محفظه راهبندها 
آماده می کنند سپس محفظه راهبندها را در درون مکان آماده شده قرار می دهند. 

ور، جک ها و بدنه اصلی راهبند درون این محفظه شامل قطعات محرکه، موت
 . است

کارشناسان شروع  Vela Super Rapid مدل SEA بعد از نصب راهبند سه آ
به تست های اولیه از راهبند می کنند که اطمینان حاصل کنند که راهبند به شکل 

درست مل می کند. برای اینکه اختالل در حرکت راهبند به وجود نیاید محفظه 
تن پر کنند تا فضالی خالی وجود نداشته باشد و به شکل ثابت راهبند را توسط ب

 .باقی بماند

 Vela Super Rapid مدل SEA قیمت راهبند سه آ

، به دالیل زیادی از جمله Vela Super Rapid مدل SEA قیمت راهبند سه آ
ابعاد راهبند، نوع جک هیدرولیکی، قطعات محرکه، بدنه اصلی و موتور آن 

این مدل می توانید به سایت ایران   برای اطالع از قیمت دقیق بستگی دارد. پس
مراجعه نمایید، یا با مشاوران و کارشناسان فروش صحبت کنید تا قیمت   راهبند

و شما را از   به شما اعالم کنند  دقیق را در حوزه فروش و نصب بهترین مدل
 . خرید خود اطمینان حاصل کنند



 

 

ز مشاورین متخصص و داشتن تجربه فراوان در ایران راهبند با برخورداری ا
و از همه مهم تر نصب راهبند یکی از معروف ترین و پر سابقه   زمینه فروش

ترین نام ها می باشد، می توانند برای انتخاب بهترین نوع راهبند و باالترین 
 . شما را کمک کنند  کیفیت ممکن با توجه به شرایط تان

را با باالترین کیفیت و مناسب ترین هزینه ممکن ایران راهبند محصوالت خود 
در اختیار مشتریان قرار می دهد. این شرکت محصوالت خارجی و ایرانی را در 
اختیار دارد که طبق سلیقه مشتری و بودجه آن ها کاالی مورد نظر آن ها را آماده 

 .و ارسال می کنند

 Vela Super Rapid مدل SEA نمایندگی راهبند سه آ

ال حاضر در زمینه فروش و نصب راهبندها شرکت های زیادی در حال در ح
فعالیت هستند به همین دلیل انتخاب یک شرکت معتبر برای خرید راهبند از طریق 

 . مشتریان سخت شده و به راحتی این اعتماد به وجود نمی آید

عتبر و امروزه ایران راهبند با دارا بودن از نمایندگی های اصلی از چندین برند م
شناخته شده این اطمینان خاطر را برای کاربران در زمینه خرید و نصب راهبند 

را به وجود آورده  Vela Super Rapid مدل SEA سه آ
ایران راهبند این توانایی را دارد که در کمترین زمان ممکن   شرکت  است.

قرار محصوالت و کاالهای مورد نیاز مشتریان را ارسال و در اختیار آن ها 
 .دهند

و  Vela Super Rapid مدل SEA انواع راهبند سه آ  ایران راهبند نمایندگی 
دیگر مدل های آن ها دارد این راهبندها هم به ایرانی و هم خارجی هستند و 

کاربران در صورت نیاز و خرید به راحتی می توانند از این نمایندگی خریداری 
ا بهترین راهبندها را با توجه به محل و و در اختیار داشته باشند. کارشناسان م

 . سلیقه و بودجه شما انتخاب و آماده می کنند

این شرکت بهترین محصوالت کشور ایتالیا را روانه بازار می کنند. برای داشتن 
و مدل های آن  SEA بیشتر و بررسی انواع راهبندهای سه آ  اطالعات و آگاهی

بت ایران راهبند رجوع کنید. تفاوتی نمی کند ها برای کنترل تردد می توانید به یا



 

 

در کدام شهر یا منطقه هستید می توانید با کرشناسان ما در تماس باشید تا برای 
 .و نصب این راهبندها شما را یاری نمایند  خرید، ارسال

 Vela Super Rapid مدل SEA خرید راهبند سه آ

 Vela Super مدل SEA یکی از ساده ترین روش ها برای خرید راهبند سه آ
Rapid  این است که به سایت ایران راهبند رجوع کنید و مشاوره های الزم را

از تیم کارشناسان فروش دریافت نمایید. تیم فروش و کارشناسان ما در زمینه 
موقعیت مکانی شما را  Vela Super Rapid مدل SEA خرید راهبند سه آ

دجه شما بهترین محصوالت را با برای نصب در نظر می گیرند و براساس بو
کیفیتی بسیار مناسب و با هزینه مناسب به مشتریان پیشنهاد و در اختیار آن ها 

 . قرار می دهند

بنابراین یکی از مطمئن ترین شرکت هایی که در زمینه فروش و نصب راهبند 
فعالیت می کند سایت ایران راهبند  Vela Super Rapid مدل SEA سه آ

 Vela مدل SEA سه آ است. مشتریان عزیز می توانند برای خرید راهبند
Super Rapid با اطمینان خاطر اقدام کنند. 

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند Vela Super Rapid مدل SEA راهبند سه آ

tel://+982155441824/

