
 

 

  SEAراهبند سه آ

محصول کشور ایتالیا و از برند های مطرح این روزهای راهبند می   )Barrier Sea  ( راهبند سه آ
جک پارکینگی و  ، درب اتوماتیک، SEA باشد. این شرکت تولید کننده متنوع ترین انواع راهبند سه آ

هیدرولیک نیز می  SEA راهبند سه آ ... می باشد. همچنین این شرکت تولید کننده متنوع ترین انواع
 .باشد

اجزای اصلی یک راهبند موتور، بوم، چراغ فالشر و اهرم خالص کن است و به تجهیزاتی می گویند که 
همچو حصار از ورود و خروج کلیه ی وسائل نقلیه جلوگیری کرده و آنها را کنترل می کند. طراحی این 

پوش باتن و  وسیله به گونه ای است که با همه ی دستگاه های کارتخوان، دوربین پالک خوان، دکمه
 ریموت کنترل مطابقت دارد

 راهبند سه آ چیست؟

این راهبند محصول کشور ایتالیا می باشد و امروزه جزء برند های محبوب به شمار می رود. همچنین 
دارای متنوع ترین انواع راهبند از جمله درب اتوماتیک، جک پارکینگی و انواع راهبند هیدرولیک می 

ی سیستم الکترو مکانیک می باشد و سرعت باز و بسته شدن آن تنها پنج ثانیه باشد . این راهبند دارا
  .طول می کشد . اندازه ی طول میله ی این راهبند پنج متر است

به  ولت می باشد. کاربرد این راهبند چیست؟  220همچنین دارای سیستم هیدرولیک و ولتاژ مصرفی 
ی ، سرقت، کار ها وامور عمرانی شهری مورد استفاده منظور کنترل ترافیک، کنترل اعتراضات خیابان

قرار می گیرد. این راهبند دارای سرعت باالیی است و توانایی کنترل عبور و مرور وسائل نقلیه ی 
 .سنگین در ورودی و خروجی ها را دارد

 انواع راهبند سه آ 

 راهبند سه آ میله ای

متر است و سرعت باز شدن آن مناسب و بسته شدن آن  8تا  2که طول میله ی آن از  راهبند میله ای
کمتر از سه ثانیه طول می کشد. روی این راهبند امکان نصب دوربین کنترل و ثبت پالک وسائل نقلیه و 

سور های هوشمند و اثر انگشت می همچنین ریموت کنترل از راه دور وجود دارد که قابل استفاده از سن
باشد. همچنین این نوع زمان ورود و خروج و مدت زمان توقف آن را ثبت می کند و دارای ال ای دی 

 .های هشدار دهندهو نصب چراغ های سبز قرمز برای کنترل وسائل نقلیه می باشد

 راهبند سه آ ستونی

دارای کاربرد کمتر اما مقاومت بیشتری در برابر ضربه است به طوری که اگر یک  راهبند ستونی این
کیلومتر بر ساعت به این راهبند ستونی بخورد کامال متوقف می شود.  100ماشین پنج تنی با سرعت 

 .همچنین این راهبند از یک ستون تشکیل شده که می تواند مانع عبور وسائل نقلیه شود

 گی های راهبند ستونیویژ

http://irrahband.com/barrier-sea/
http://iranrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%87-%d8%a2-sea
https://www.alibaba.com/product-detail/Newest-Lift-Up-Barriers-Car-Parking_60763143933.html
http://iranrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%87-%d8%a2-sea
http://iranrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d9%87-%d8%a2-sea
https://irrahband.com/parking-road-blocker/
https://irrahband.com/bollard/
https://irrahband.com/bollard/


 

 

 مقاومت بسیار باال در برابر ضربه .1

 بستن آن فقط سه ثانیه طول می کشد .2

. از دوربین ثبت 4در زمانی که برق قطع می شود سیستم خالص کن راهبند فعال می شود  .3
 کنترل پالک وسائل نقلیه برخوردار است

 دارای سیستم سنسور هوشمند و کنترل از راه دور می باشد .4

 ستونی جک های هیدرولیکی داردراهبند  .5

  تاشو سه آ راهبند

درجه در آمده و  90است که تیرک متحرک آن در زمان جمع شدن به حالت  راهبند میله ای نوعی از
وجود است می توان به برند فضای کمی را اشغال می کند از بهترین مدل هایی که برای این راهبند م

در مکان هایی است که سقف کوتاهی دارند و نمی  راهبند تاشو ایران راهبند اشاره کرد. مورد استفاده ی
 .توان در آن جا از راهبند میله ای استفاده کرد

 کاربرد و ویژگی های راهبند تاشو

  برای باز کردن تیرک متحرک به ارتفاع کم نیاز دارد .1

 ال ای دی های هشدار دهنده در آن کار گذاشته شده است .2 .2

 متر است 6تا  1اندازه ی آن از  .3

یک متصل کننده بین دوبازو ی این راهبند وجود دارد که به علت وجود آن در صورت ضربه  .4
 .آسیب کمی به راهبند وارد می شود

. در مواقع 6زمانی که این راهبند به مانعی برخورد کند چشمی های قطع کن آن فعال می شود  .5
 قطع برق امکان نصب باطری برای برق اضطراری وجود دارد

 در این راهبند سیستم خالص کن و کنترل دستی در زمان قطع برق وجود دارد .6

  هیدرولیکی سه آ راهبند

و وسائل نقلیه استفاده و به کار گیری استفاده از راهبند های بهترین راه ممکن برای کنترل زمان 
بودن آن است و نسبت به راهبند های دستی زمان باز  اتوماتیک هیدرولیکی است. ویژگی این نوع کامال

 .و بسته شدن کمتری می برد

 رولیکیویژگی های راهبند های هید 

 کنترل بسیار دقیق روی ورود و خروج وسائل نقلیه .1

 برای ثبت پالک وسائل نقلیه ی مختلف امکان نصب دوربین وجود دارد .2

 زمان توقف وسائل نقلیه را محاسبه می کند .3

 زمان ورود و خروج هر وسیله را ثبت می کند .4

 سرعت باز و بسته شدن راهبند در زمان کوتاهی صورت می گیرد .5

. برخورداری و استفاده از موتور با 7تم خالص کن برای مواقعی که برق نیست دارای سیس .6
 قدرت باال بر ای نگه داشتن ثابت راهبند در حالت باز بودن آن

https://irrahband.com/parking-road-blocker/
https://irrahband.com/parking-road-blocker/
https://irrahband.com/barrier-folding-canvas/
https://irrahband.com/barrier-folding-canvas/
https://irrahband.com/automatic-barrier/
https://irrahband.com/automatic-barrier/


 

 

 نمایندگی راهبند سه آ 

امروزه شرکت های فرعی در حوزه ی فروش و نصب راهبند گسترش یافته اند و به این دلیل اعتماد 
از سایت بسیار کم شده است . سایت ایران راهبند با داشتن نمایندگی های اصلی  مشتریان نسبت به خرید

 .از چند برند معتبر باعث اطمینان خاطر شما عزیزان نسبت به خرید و نصب راهبند های سه آ شده است

 فروش راهبند سه آ

و مشورت با  ایران راهبند ساده ترین روش خرید این محصول مراجعه به سایتی معتبر و مطمئن مانند
تیم مشاوره ی این سایت است. این تیم با در نظر گرفتن بودجه ی شما و موقعیت مکانی جایی که 

میخواهید در آنجا راهبند نصب کنید بهترین محصول را به شما عزیزان پیشنهاد می دهد . در نتیجه شما 
 .مطمئن ترین راه ممکن اقدام به خرید راهبند مورد نظرتان می کنید از ساده ترین و

 قیمت راهبند سه آ

همان طور که می دانید امروزه مدل ها، برند ها و قطعات مختلفی برای خرید راهبند ها وجود دارد و 
بره انتخاب را با اندکی دشواری روبرو می کند. در چنین مواقعی مشورت با کسانی که در این کار خ

هستند امری منطقی است. بهتر است با مراجعه به سایت ایران راهبند و تماس با مشاوران و کارشناسان 
 .فروش این سایت درخواست مشاوره کنید و از خرید خود مطمئن شوید

وش و از آن مهم تر نصب با داشتن تجربه ی فراوان در قسمت فر ایران راهبند مشاورین متخصص
راهبند یکی از آشنا ترین نام ها در این زمینه است و شما را برای رسیدن به بهترین نوع راهبند با 

 .باالترین کیفیت با توجه به موقعیت مکانی، بودجه و سلیقه ی شما یاری می کند

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

 09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

  

  

 برای سایت ایران راهبندراهبند سه آ مقاله 

https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
tel://+982155441824/

