
 

 

 STORM-24V مدل SEA راهبند سه آ

دارای سیستم   )Barrier SEA storm 24V (یا 24V-STORM مدل SEA راهبند سه آ
-STORM مدل SEA راهبند سه آ ولت می باشد. طول میله 24الکترومکانیک با ولتاژ موردنیاز 

24V  متر می باشد 7حدود. 

 SEA راهبند سه آ

مسدود کردن ترافیک در طول جاده ساخته شده است. گاهی اوقات   برای کنترل و یا SEA راهبند سه آ
از جمله سرقت، اعتراضات و شورش ها، تعمیرات جاده ای برای بسته شدن جاده   در زمان اتفاقات مهم

ها به صورت موقت مورد استفاده قرار می گیرد و این قابلیت را دارد که عبور و مرور وسایل نقلیه را 
 . در ورودی و خروجی ها کنترل نماید

یکی از برندهای معروف و مطرح کشور ایتالیا محسوب می شود و دارای محبوبیت  SEA راهبند سه آ
راهبند  بسیار زیادی در بین کاربران خود است. این راهبند دارای انواع مختلف و متنوع از جمله

 .و همچنین دارای متنوع ترین راهبندهای هیدرولیک نیز می باشد راهبند اتوماتیک ، پارکینگی

زمان و سرعت باز و بسته شدن این سیستم الکترومکانیکی هستند و   دارای SEA راهبند های سه آ 
 . ثانیه رخ می دهد و اندازه طول میله این راهبند نیز پنج متر است 5راهبندها تنها در 

در پارکینگ ها از این راهبند ها برای رفت آمد و ورود و خروج خودروها و محاسبه هزینه ها صورت 
ستگاه ها عبارتند از: دکه پوش باتن، ریموت می گیرد.این راهبند با تمام دستگاه ها مطابقت دارد این د

 .کنترل، دستگاه کارت خوان و دوربین پالک خوان

توسط اکسس کنترل، در این صورت افراد غیر مجاز نمی توانند به این  SEA راهبند سه آ کنترل
ین راهبندها توسط کارت یا رمز عبور صورت می گیرد بدین راهبندها دسترسی داشته باشند. کنترل ا

 . ترتیب فرد با زدن کارت که قبال به دستگاه معرفی شده، راهبند باز می شود

برای گزارش دادن ورود و خروج افراد می توانید از اکسس کنترل هایی که توانایی متصل شدن به شبکه 
این دستگاه موجب کنترل تردد ورود و خروج و ثبت آن شده  و حافظه دار هستند استفاده کنید. استفاده از

و با متصل شدن این دستگاه به کامپیوتر و نصب نرم افزار اکسس کنترل به راحتی می توانید از ورود و 
 .خروج گزارشی داشته باشید

 STORM-24V مدل SEA راهبند سه آ

یک است طول میله این راهبند دارای سیستم الکترو مکان STORM – 24V مدل SEA راهبند سه آ
 STORM-24V مدل SEA ولت می باشد. راهبند سه آ 24متر است و دارای ولتاژ مصرفی  7حدود 

برای کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه بسیار دقیق می باشد و به راحتی زمان توقف شدن وسایل نقلیه 
 .را محاسبه می کند
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 STORM – 24V مدل SEA نصب راهبند سه آ

باید توسط متخصصین و افراد کاربلد انجام گیرد.  STORM-24V مدل SEA راهبند سه آ نصب
 ایران راهبند با کارشناسان مجرب 24V-STORM مدل SEA کاربران می توانند برای راهبند سه آ

 . تماس بگیرند یا به سایت مراجعه نمایند و مشاوره ها و راهنمایی های الزم را از ما دریافت نمایند

کارشناسان ما در تالش هستند بهترین مشاوره ها را در اختیار کاربران قرار دهند تا بتوانند بهترین 
با داشتن نمایندگی در تمام نقاط کشور این امکان را برای کاربران  اهبندایران ر .انتخاب را داشته باشند

فراهم نموده است که بتوانند به راحتی با مراجعه حضوری درخواست خود را برای نصب راهبند ثبت 
نمایند. نیروهای متخصص ما در زمینه نصب راهبند با توجه به کیفیت، موقعیت مکانی را برای نصب 

 . تخاب می نمایندراهبند شما ان

پارکینگی از چشمی ایمنی برای اجتناب از  STORM-24V مدل SEA در زمان نصب راهبند سه آ
ایجاد خسارت به وسایل نقلیه استفاده کنید. همچنین برای جلوگیری از خسارت از چراغ فالشر و بوم 

 .برای هشدار استفاده کنید

 STORM-24V مدل SEA قیمت راهبند سه آ

دارای قطعات و برندهای متنوعی در  STORM-24V مدل SEA ی که امروزه راهبند سه آاز آنجای 
زمان خرید وجود دارد کاربران را در زمان انتخاب می تواند با مشکل روبه رو نماید. در این صورت 

  .رایگان خود شما را از راهنمایی کنند که در تالش هستند با مشاوره های ایران راهبند کارشناسان

امروزه با وجودی که قیمت تمام محصوالت دارای نوسان هستند و یک قیمت ثابت ندارند و درحال تغییر 
هستنند برای اطالع از قیمت به صورت دقیق می توانید از دو روش استفاده کنید. در روش اول می 

و قیمت کاالی مورد نظر خود را مشاهده نمایید . روش دوم می توانید به سایت ایران راهبند مراجعه کنید 
توانید از طریق شماره تماس با کارشناسان فروش ارتباط برقرار نمایید و قیمت دقیق کاالی مورد نیاز را 

 .به شما اطالع می دهند

 STORM-24V مدل SEA نمایندگی راهبند سه آ

کاربران  STORM-24V مدل SEA اهبند سه آبه دلیل گسترش شرکت ها در زمینه فروش و نصب ر
برای اطمینان بیشتر از سایت ها کمتر خرید می کنند. یکی از نمایندگی های اصلی و معتبر در زمینه 
فروش و نصب راهبندها و فروش چندین برند معتبر موجب اطمینان خاطر مشتریان در زمینه خرید و 

 . تشده اس STORM – 24V مدل SEA نصب راهبند سه آ

درخواست مورد نظر خود را ثبت نمایند.  ایران راهبند کاربران به راحتی می توانند با مراجعه به سایت
در صورتی که کاربران نیاز به مشاوره داشته باشند درخواست مشاوره می کنند در این صورت 

ندها اطالعات مورد نیاز کاربران را در اختیار آن ها قرار کارشناسان ما در زمینه فروش و نصب راهب
می دهند. کارشناسان سعی می کنند با توجه به بودجه، سلیقه مشتریان محصوالت خود را با 

 .کیفیت و هزینه مناسب در اختیار مشتریان خود قرار می دهند  باالترین
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 STORM-24V مدل SEA فروش راهبند راهبند سه آ

دسترسی ندارند، ساده ترین روش برای خرید محصوالت  ایران راهبند به نمایندگی های کاربرانی که 
این شرکت می توانند با تیم مشاور فروش تماس بگیرند و از طریق این سایت مطمئن و معتبر درخواست 

ی و بودجه شما پیشنهاد می کنند در چه مکانی راهنمایی کنند. کارشناسان ما با توجه به موقعیت مکان
را نصب کنید و بهترین محصول را با کیفیت مناسب به شما  STORM-24V مدل SEA راهبند سه آ

 . مشتریان گرامی پیشنهاد می کنند

 بنابراین کاربران عزیز می توانند از مطمئن ترین و ساده ترین روش ممکن اقدام به خرید راهبند سه آ
 SEA24 مدلV-STORM در زمینه فروش راهبند سه آ ایران راهبند کنید. شرکت SEA مدل 

STORM-24V با داشتن تجربه فراوان را در اختیار دارند تا بتوانند   بهترین کارشناسان و مشاورین
از نرندهای معتبر و  SEA راهبند سه آ مشتریان خود را در هر زمینه ای یاری نمایند. در زمان خرید

به طول راهبند، سرعت حرکت،  SEA سابقه دار خریداری نمایید. در زمان خرید راهبند های سه آ
 .میران ولتاژ منبع تغذیه و میزان تردد در طول شبانه روز توجه نمایید

 ید با شماره تماسبرای اطالع بهتر از قیمت ها می توان

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبندSTORM-24V مدل SEA راهبند سه آ مقاله
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