
 

 

  VERGمدل SEA راهبند سه آ

دارای سیستم الکترومکانیک می   )Barrier SEA Verg  (یا VERG  مدل SEA راهبند سه آ
پنج ثانیه می باشد. طول میله راهبند سه  VERG مدل SEA باشد. سرعت باز و بسته شدن راهبند سه آ

 .پنج متر است VERG مدل SEA آ

 SEA راهبند سه آ

یکی از برندهای معتبر و مطرح راهبند کشور ایتالیا که در کشور ما دارای محبوبیت بسیاری زیادی می  
 است. این راهبند دارای انواع مختلف و متنوعی هستند و متنوع ترین انواع SEA باشد، راهبند سه آ

هیدرولیک می توان اشاره کرد. از مزایای راهبندهای هیدرولیکی؛ روی ورود و  SEA راهبند سه آ
 .دقیقی دارندخروج وسایل نقلیه کنترل بسیار 

ثبت پالک وسایل نقلیه   ثبت زمان ورود و خروج هر وسیله، محاسبه زمان توقف وسایل نقلیه، برای
امکان نصب دوربین نیز وجود دارد و سرعت باز و بسته شدن راهبند را در مدت زمان کوتاهی انجام 

ابت راهبند در حالت باز بودن می گیرد. راهبند هیدرولیکی دارای موتور با قدرت باال برای نگه داشتن ث
 .برخوردار است

اجزای اصلی راهبندها از چراغ فالشر، موتور، اهرم خالص کن و بوم تشکیل شده است. این راهبندها 
تجهیزاتی هستند که همانند حصار از ورود و خروج تمامی وسایل نقیلیه اجتناب کرده و تردد آن ها را 

طراحی نموده اند که با تمام دستگاه های ریموت کنترل، دستگاه کنترل می کند. این راهبند را طوری 
 .کارت خوان، دکمه پوش باتن و دوربین های پالک خوان مطابقت دارد

دارای سیستم الکترومکانیک می باشد که سرعت باز و بسته شدن آن در پنج ثانیه  SEA راهبند سه آ
متر است. از این راهبند برای جک پارکینگی و درب  5این راهند نیز  میله رخ می دهد و اندازه طول

این راهبند می توان به کنترل ترافیک، کنترل اعتراضات و شورش خودکار استفاده می کنند. از مزایای 
  .های خیابانی، کارها و امور عمرانی شهری و سرقت اشاره کرد

این راهبند در کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه در ورودی و خروجی ها دارای سرعت باالیی می باشد. 
و ورود و خروج وسایل نقیلیه توسط این  محاسبه هزینه ها در پارکینگ های عمومی جهت رفت و امد

این روزها یکی از برندهای فوق العاده با کیفیت و مطرح  SEA راهبند سه آ .راهبند صورت می گیرد
 .در بازار محسوب می شود و دارای طرفداران بی شماری می باشد

 VERG مدل SEA راهبند سه آ

این راهبند دارای یک سیستم الکترومکانیک که سرعت باز و بسته شدن آن پنج ثانیه طول می کشد. 
 .به طول پنج متر است میله دارای VERG مدل SEA راهبند سه آ

 VERG مدل SEA نصب راهبند سه آ
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از کارشناسان ایران راهبند مشاوره و راهنمایی دریافت  VERG مدل SEA راهبند سه آ برای نصب
را در  VERG مدل SEA نمایید. شرکت ایران راهبند بهترین نصابان را برای نصب راهبند سه آ

ندها به نمایندگی های ما مراجعه کنید و اختیار دارند. با اطمینان خاطر می توانید برای نصب راهب
درخواست و سفارش خود را ثبت نمایید. برای نصب راهبندهای شما کارشناسان ما بهترین مکان را با 

 .توجه به موقعیت مکانی شما انتخاب می کنند

 VERG مدل SEA قیمت راهبند سه آ

مدل های مختلفی موجود هست کاربران با توجه به این که در زمان خرید راهبندها، قطعات ، برندها و 
 مدل SEA راهبند سه آ را در زمان انتخاب می تواند با مشکل روبه رو کنند . از آنجایی که قیمت

 VERG از قیمت دارای نوسانات هستند و قیمت های آن ها بروزرسانی و آپدیت می شوند برای اطالع
دقیق می توانید به سایت ایران راهبند مراجعه نمایید و یا از طریق شماره تماس با کارشناسان در ارتباط 

 .باشید

در زمان خرید مشورت با کارشناسان خبره ما امری منطقی است چرا کارشناسان ما اطالعات دقیقی در 
اوره های رایگان خود مشتریان را رابطه با محصوالت و قطعات راهبندها دارند می توانند با مش

دسترسی ندارند می توانند با کارشناسان قسمت  ایران راهبند راهنمایی نمایند. کاربرانی که به نمایندگی
فروش تماس حاصل فرمایند تا شما را برای رسیدن به بهترین نوع راهبند با بهترین کیفیت و هزینه 

 .ناسب براساس موقعیت مکانی، سلیقه و بودجه شما را یاری کنندم

ایران  VERG مدل SEA در حال حاضر یکی از برترین و معتبرترین نمایندگی های راهبند سه آ
راهبند محسوب می شود که دارای خدمات پس از فروش، خرید اینترنتی و آنالین، تضمین کاال، اصل و 

  .گارانتی می باشداورجینال بودن محصوالت خود، 

این اطمینان خاطر را به مشتریان خود می دهد که محصوالت با کیفیت را در اختیار آنان قرار دهند زیرا 
 .کسب رضایت مشتری در وهله اول می باشد

 VERG مدل SEA نمایندگی راهبند سه آ

دارای سایقه چندین ساله و  VERG مدل SEA در زمینه فروش و نصب راهبند سه آ ایران راهبند
 در زمینه فروش و نصب راهبند سه آ  درخشانی می باشد. امروزه به دلیل این که شرکت های بسیاری

SEA مدل VERG  در حال فعالیت هستند مشتریان نسبت به خرید از طریق سایت ها اعتماد کمتری
 .دارند

که  ایران راهبند سایت VERG مدل SEA مایندگی های اصلی برندهای معتبر راهبند سه آیکی از ن
  .مفتخر است با اطمینان خاطر محصوالت و قطعات مورد نیاز شما را در اختیارتان قرار دهد

می توانند به صورت حضوری به این شرکت در سراسر نقاط کشور دارای نمایندگی هستند مشتریان 
نمایندگی مجاز ما مراجعه کنند و کاالها و محصوالت مورد نظر خود را از طریق کارشناسان ما دریافت 

نمایند. مشتریانی که به نمایندگی ما دسترسی ندارند و یا به صورت حضوری نمی توانند مراجعه نمایند 
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و با کارشناسان ارتباط برقرار نمایند و راهنمایی های به راحتی می توانند به سایت ما مراجعه نمایند 
 .الزم را دریافت کنند

 VERG مدل SEA فروش راهبند سه آ

ین روش را برای خرید ساده تر ایران راهبند VERG مدل SEA راهبند سه آ در زمینه فروش
محصوالت خود در اختیار مشتریان قرار می دهد. مشتریان می توانند در کمترین زمان ممکن به سایت 

با  ایران راهبند اقدام کنند. شرکت VERG مدل SEA مراجعه نمایند و برای خرید و نصب راهبند سه آ
با در نظر گرفتن بودجه  VERG مدل SEA م مجرب در زمینه فروش راهبند سه آدر اختیار داشتن تی

شما و موقعیت مکانی که می خواهید راهبند را نصب کنید بهترین محصوالت را به شما مشتریان عزیز 
 .پیشنهاد می کنند

صورت حضوری  در این صورت در هر زمان و مکان بدون این که وقت خود را هدر دهید و یا به
راجعه کنید به سادگی به صورت اینترنتی خرید نمایید. کارشناسان ما در تالش هستند تمام محصوالت با م

اصل و اورجینال هستند  ایران راهبند کیفیت و با دوام را به شما پیشنهاد دهند. از آنجایی که محصوالت
 .ید نماییدبا اطمینان خاطر از سایت ما خر

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 سایت ایران راهبند برای VERGمدل  SEAراهبند سه آ مقاله 
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