
 

 

  VELA INDUSTRIALمدل SEA راهبند سه آ

  )Barrier SEA Vela Industrial ( یا VELA INDUSTRIAL مدل SEA راهبند سه آ
 مدل SEA راهبند سه آ میله ولت کار می کند. طول 220دارای سیستم هیدرولیک بوده و با ولتاژ 

VELA INDUSTRIAL  متر می باشد 7.5نیز حدود.  

در سراسر جهان اماکن و محل های بسیاری هستند که امنیت و آسایش در آن جا حرف اول را می زند. 
های آهنینی را  میله باشید در برخی مکان های عمومی, خصوصی و پرتردد که می روید اگر دقت کرده

خواهید دید که در زمان ورود و خروج باعث توقف لحظه ای خودرو خواهند شد. از دالیل استفاده از این 
این تجهیزات میله ها در مکان های پرتردد مانند ورودی کارخانجات, مجتمع های مسکونی و .... از 

 . استفاده می کنند

از دالیل استفاده این میله ها میتوان به ایجاد امنیت و آسایش نیز اشاره کرد به این صورت که شما و 
خودروی شما مورد شناسایی قرار می گیرید سپس در صورت مجاز بودن وسیله نقلیه اجازه ورود به آن 

های آهنین چه میگویند؟آیا کاربردهای این میله های آهنین محل داده خواهد شد. آیا می دانید به این بازو
 را می دانید ؟

آیا به دنبال خرید تجهیزاتی برای ایجاد امنیت و آرامش خاطر در محل خود هستید؟ اگر دوست دارید به 
تمام پاسخ سواالت خود برسید و اطالعاتی کامل در مورد این تجهیزات داشته باشید پس در ادامه مقاله 

 .راه ما باشیدهم

 راهبند چیست ؟

همانطور که در اول مطلب گفته شد در اماکنی که تردد در آن جا بسیار زیاد است و در آن محل امنیت 
حرف اول و آخر را می زند نیز مردم و کارکنان آن مکان از میله ها و بازوهای آهنینی به نام راهبند 

سیله ای است که برای ایجاد استفاده می کنند. اگر بخواهیم به زبانی صریح تر و کوتاه بیان کنیم راهبند و
 .امنیت و آرامش در مکان های پرتردد, عمومی و خصوصی بیشترین کاربرد را دارد

 VELA INDUSTRIAL مدل SEA راهبند سه آ

ولت کار می  220دارای سیستم هیدرولیک بوده و با ولتاژ  Vela Industrial مدلSEA  راهبند سه آ
متر می باشد. از ویژگی های  7.5نیز حدودا  Vela Industrial راهبند سه آ مدل طول میله .کند

 : میتوان به موارد زیر اشاره کرد Vela Industrial مدل SEA راهبند سه آ

 درب اتوماتیک 

 کینگیجک پار 

 مقاومت بسیار باال در برابر هرگونه شرایط آب و هوایی 

 جهت کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه راهبند اتوماتیک سیستم 

 دارای سیستم سرعت باال برای کنترل ورود/خروج خودروهای سنگین و ...... 

 VELA INDUSTRIAL  مدل SEA  نصب راهبند سه آ
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اول از همه باید محلی متناسب و با دسترسی  Vela Industrial مدل SEA راهبند سه آ برای نصب
ب و معین کنید. از نکات قابل تامل استاندارد و نزدیک بودن به اتاق نگهبانی را برای راهبند خود انتخا

میتوان به نزدیک بودن محل راهبند به اتاقک نگهبانی نیز اشاره کرد به این دلیل که در شرایط خاص و 
در ماقعی که راهبند به مشکلی برخورد کرد نگهبان متوجه شده و مشل را با نمایندگی و رئیس در میان 

 . ز بر طرف گرددبگذارد تا هر چه سریع تر مشکل راهبند نی

نباید در زمان حرکت بازوی آهنی خود به محلی  SEA راهبندها مخصوصا در این بخش راهبند سه آ
  Velaمدل SEA راهبند سه آ برخورد کند تا به آن آسیبی وارد نشود. قبل از سفارش و خریداری

 strialIndu دومین کاری که باید انجام دهید گودبرداری محل راهبند خواهد بود توجه کنید محل راهبند
 .نباید باعث ایجاد سد معبر و مزاحمت در رفت و آمد مردم گردد

را در محل  SEAبعد از گودبرداری درست محل راهبند نیز سومین کاری که باید انجام داد بدنه راهبند
با بتن پر می کنیم مرحله بعدی قطعات محرکه و موتور داخل آن نصب می شوند به طور ثابت نصب و 

به قسمت ستونی وصل می شود و در نهایت  SEA  راهبند سه آ و سپس قسمت متحرک بازوی آهنین
 .می توانید با آرامش وارد محل مورد نظر شوید و طبق برنامه ریزی روزمره خود به کارهایتان برسید

 VELA INDUSTRIAL مدل SEA قیمت راهبند سه آ

همیشه سعی دارد راهبندهای بسیاری با عملکرد و  SEA شرکت ایتالیایی سازنده راهبند سه آ
دههای متنوعی نیز تولید کند تا هر چه بیشتر در دنیای راهبندها ستاره ای پر نور و درخشان باشد. کاربر

 . این شرکت همیشه راهبندهایی متناسب با هر موقعیتی تولید می کنند

همانطور که می دانید راهبندها بسته به کارایی و ابعاد نیز قیمت های مختلفی دارند. پس در این بخش 
ی کنیم برای دریافت اطالعات کافی و دریافت قیمت دقیق هر راهبندی وارد سایت بشوید و در پیشنهاد م

نهایت با در ارتباط بودن با متخصصین و مشاورین مجرب ما بهترین راهبند با قیمتی مناسب را 
 .خریداری کنید

 VELA INDUSTRIAL مدل SEA نمایندگی راهبند سه آ

ساخت کشور ایتالیا می شود.این شرکت نمایندگی های مختلفی را در سراسر دنیا  SEA راهبند سه آ
دارد که می توانید با مراجعه به نمایندگی شهر خود راهبند موردنظر خود را خریداری کنید. و یا اگر به 

انید مشکل راهبند را با نمایندگی آن در ارتباط هر دلیلی برای راهبندتان مشکلی پیش بیاید باز هم میتو
باشید تا در نهایت تکنسین نمایندگی راهبند هر چه سریع تر به مشکل شما رسیدگی کرده و آن را رفع و 

 . رجوع کنند

این شرکت برای جلب رضایت و محبوبیت هرچه بیشتر در میان مردم همیشه در تالش است که بهترین 
ترین کیفیت ممکن نیز طراحی و تولید کرده و در نهایت روانه بازار خرید و فروش راهبند همراه با باال

 . راهبندها کند

خبر خوب این است که اگر به دنبال راهبندی با کیفیت و در عین حال خواستار قیمتی مناسب هستید در 
های این راهبند نیز این بخش توصیه می کنیم به نمایندگی های راهبند سه آ که یکی از بهترین نمایندگی 
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مراجعه کرده تا بهترین راهبند با کامل  ایران راهبند می باشد یا از طریق سایت ایران راهبند شرکت
 .ترین امکانات را به شما ارائه دهند

 VELA INDUSTRIAL مدل SEA فروش راهبند سه آ

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

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

ش می رسد. می به فرو SEA راهبند سه آ درست حدس زدید در این شرکت تمامی قطعات جانبی و
 .توانید با آرامش با مشاورین ما در تماس باشید تا بتوانید بهترین راهبند را خریداری کنید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبندVELA INDUSTRIAL مدل  SEAراهبند سه آ مقاله 
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