
 

 

 راهبند برقی اتوماتیک

برای کنترل و مدیریت عبور و مرور  )Barrier Electric automatic  ( راهبند برقی اتوماتیک
جابجایی بوم یا بازو  باشد. راهبند برقی اتوماتیکوسایل نقلیه خودرویی و ثبت زمان ورود و خروج می

توسط موتور الکتریکی به صورت اتوماتیک انجام می شود. ولی راهبند برقی مکانیکی برخالف راهبند 
 .باال و پایین شدن بوم می شودبرقی اتوماتیک نیروی مکانیکی است که باعث 

هر چه قدر که طول بوم راهبند برقی اتوماتیک بلندتر باشد باید موتور و جک راهبند برقی اتوماتیک هم 
قوی تر باشد. بوم راهبند برقی اتوماتیک معموال فلزی و یا آهنی می باشد. و بعضی از بوم های راهبند 

 .و کائوچو هستندبرقی اتوماتیک نیز از جنس پالستیک فشرده 

کنترل تردد لوازم نقیله دارند است.   راه بند برقی اتوماتیک، از اجزای اصلی برای ورودهایی که نیاز به
تواند به امنیت مکان های مختلف کمک کند. راهبند برقی اتوماتیک  این راهبند ابزاری است که می

را می توان به وسیله ریموت های رادیویی با باشد. این راهبندها  دارای اجزای تشکیل دهنده مختلفی می
 .فرکانس ایمن از راه دورکنترل کرد

مکان هایی که در در آن راهبندها را نصب می کنند عبارتند از: ورودی پارکینگ ها، ورودی شرکت ها 
ی باشد. از دالیلی که یک راهبند برقی اتوماتیک خوب را انتخاب میا اداره ها و مجتمع های مسکونی می

 .کنند امکان باز و بسته شدن نامحدود آن و شرکت سازنده آن می باشد

و غیره  BFT بی اف تی ، FAACفک برندهای خارجی همانند  شرکت های سازنده راهبند اغلب
هستند اما در حال حاضر برندهای ایرانی نیز به بازار عرضه شده و دارای کیفیت مناسبی نیز هستند. از 
عواملی که می تواند در کیفیت راهبندهای برقی اتوماتیک موثر باشد سازگاری با محیط منطقه ای است 

 .که از آن مورد استفاده قرار می گیرند

اب نکنید باعث می شود که در زمان کوتاه اجزای آن فرسوده شود و اگر یک راهبند مناسب را انتخ
صرفه جویی در سرعت باال و پایین شدن   استفاده از راهبندهای اتوماتیک موجب  بازدهی نداشته باشد.

آن ها را دارد و به کارگیری نیروهای انسانی را کاهش می دهد. راهبندهای برقی اتوماتیک این قابلیت 
 .هستند که اتصال دوربین مدار بسته و کنترل اتاقک را انجام دهندها را دارا 

 انواع راهبند برقی اتوماتیک

 راهبند برقی اتوماتیک فک

است که این توانایی که داراست که به شکل نامحدود  راه بند اتوماتیک ، یکی از مدل های راهبند فک
باز و بسته گردد. این مدل این قابلیت را داراست که به دستگاه های کارت خوان، ریموت کنترل، پالک 

 .متصل شود BMS خوان و سیستم

ل دستی نیز می باشد که در صورت نیاز می دارای یک کلید برای باز نمودن راه به شک مدل فک
در مکان هایی که فاکتور مشخصی برای تردد مشخص نشده از این کلید استفاده کنند. راهبندهای   توان

برقی اتوماتیک که دارای یک سیستم هیبرید هستند، به عالوه مجهز به سیستم هیدرولیک هستند، دارای 
 .ها، دارای سیم پیچ ثابت و نیاز به جاروبک ندارنداین موتور  یک موتور فاقد براش هستند.
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 PASS 838 راهبند برقی اتوماتیک سری

متری  6، 4، 3دارای سرعت عمل بسیار باالیی می باشد. این مدل برای راهبندهای  PASS راهبند
داراس سرعت عمل باالیی هستند. این محصول دارای سیستم بازگشت اتوماتیک و بسته شدن راهبند 

امنیت بیشتر را دارا می باشد. این راهبند در زمان بسته شدن برای امنیت بیشتر در صورت  برای
فاقد لیمیت  PASS شود. راهبند مدل برخورد با مانع توقف و دوباره راهبند به باال برگشت داده می

 سوئیچ و تشخیص موقعیت شروع و توقف راهبند توسط سنسورهای درونی آن می باشد. راهبند مدل
PASS  سال گارانتی نیز می باشد 3ساخت کشور اتریش است و دارای. 

 BFT اتوماتیک بی اف تی راهبند برقی 

ساخت کشور ایتالیا است و دارای ابعاد و انواع گوناگونی با قدرت های متفاوت برای  BFT این راهبند 
ای مختلف طراحی و ساخته شده است. این محصول دارای الکتروموتورهایی با ولتاژ کنترل کردن تردده

را توسط   ثابت و الکتروموتورهایی با ولتاژ ثابت متناوب و گیربکس هستند که تعادل بار و وزن اهرم
 . فنر ایجاد می کنند

ه و سرعت ثابت و این ِویژگی موجب می گردد که بار اضافی از روی الکتروموتور و گیربکس برداشت
 .یکنواختی در بازوی متحرک راهبند ایجاد گردد و سبب از بین رفتن ارتعاش های موضعی می گردد

این قابلیت را دارا می باشد که ارتباط و اتصال بیت تمام تجهیزات  راهبند برقی اتوماتیک بی اف تی
 .ماتیک، توماسیون استاندارد جهانی و کنترل تردد را برقر نمایددرب های اتو

 قیمت راهبند برقی اتوماتیک

دارای انواع گوناگونی از ابعاد و و قطعات و مدل  راهبندهای اتوماتیک قیمت راه بند برقی اتوماتیک ،
برای اطالع از قیمت ها، به دلیل نوسانات بازار و نبود قیمت ثابت برای این ها می باشد. امروزه 

محصوالت می توانید با کارشناسان فروش ایران راهبند تماس بگیرید یا به سایت ایران راهبند مراجعه 
شما کنید. کارشناسان ایران راهبند در تالش هستند که بهترین قطعات را به قیمتی مناسب با توجه به توان 

ارائه می دهند. برای خرید قطعات اصلی با کیفیت و دارای ضمانت نامه و هزینه مناسب می توانید به 
 .مراجعه نمایید و از راهنمایی های کارشناسان بهره مند شوید ایران راهبند سایت

 نمایندگی راهبند برقی اتوماتیک

کشور ایتالیا را در بازار عرضه   که محصوالت  معتبر راه بند برقی اتوماتیک  یکی از نمایندگی های
می کند ایران راهبند است. در زمینه فروش و خدمات پس از فروش، شرکت ایران راهبند توانسته است 

توانسته است نمایندگی  ایران راهبند .رضایت مشتریان را از محصوالت با کیفیت خود جلب نماید
 .محصوالت با کیفیت راه بند برقی اتوماتیک را در سراسر کشور داشته باشد  فروش

ایران راهبند تمام محصوالت و قطعات محرکه را برای فروش در اختیار کاربران قرار می دهد و با 
ی را در بین کاربران دارد. برای اطالع از شعب و تضمین شده محبوبیت بسیار  ارائه محصوالت اصل

 .ایران راهبند مراجعه نمایید  نمایندگی های راه بند برقی اتوماتیک می توانید به سایت
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 فروش راهبند برقی اتوماتیک

در زمینه فروش راه بند برقی اتوماتیک ، یکی از معتبر ترین شرکت ها در زمینه فروش و نصب راه 
است. راه بند برقی اتوماتیک با داشتن یک موتور قوی و عملکردی  ایران راهبند بند برقی اتوماتیک ،

دد به فروش می رسد. نمایندگی ایران راهبند با ارائه بسیار باال برای نصب در مکان های پر تر
 .و فروش محصوالت خود سابقه درخشانی در این زمینه دارد  محصوالت و قطعات اصل

به دلیل اصل بودن قطعات بعد از مدتی کارایی خود را از دست نمی دهند و همچنین کاالهای خود دارای 
ه هر گونه مشکل و ایرادی داشته باشند شرکت ضمانت و خدمات پس از فروش هستند در صورتی ک

 .ایران راهبند ضمانت کاالهای خود را برای اطمینان خاطر در اختیار کاربران قرار می دهد

 کارشناسان مجرب را در این زمینه در اختیار دارد تا ایران راهبند برای فروش راهبند برقی اتوماتیک،
را در اختیار مشتریان قرار دهند تا آن ها راحت تر و بهتر بتوانند کاالی   راهنمایی و مشاوره های الزم

 .مورد نیاز خود را با قیمت مناسب و کیفیت بهتری خریداری نمایند

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 سایت ایران راهبندبرای  کیاتومات یراهبند برقمقاله 

https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
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