
 

 

  BARRIERمدل LIFE راهبند الیف

یک راهبند بسیار مناسب   )Barrier LIFE Barrier  (یا BARRIER مدل LIFE راهبند الیف
متری می باشد. عالوه بر آن  5دارای بوم  LIFE برای پارکینگ می باشد. این مدل از راهبند الیف

 دارای سیستم اینکدر بوده که این سبب ایمنی بیشتر راهبند الیف BARRIER مدل LIFE د الیفراهبن
LIFE مدل BARRIER در برخورد با ماشین می شود. 

 راهبند چیست؟

امروزه در بسیاری از اماکن پرتردد می بینیم که از میله های آهنینی استفاده می کنند. اما به راستی این 
و .... از بازوهای آهنینی استفاده می کنند  در اماکنی مانند کارخانجات , عوارضی میله ها چه هستند؟ 

و بازوهای آهنین می توان  میله ها در این گونه مکان ها امنیت حرف اول را می زند. با استفاده از این
 .باعث ایجاد امنیت و آرامشی توصیف ناپذیر را برای عزیزانمان فراهم کنیم

اگر در مکان هایی مانند مجتمع های مسکونی ,کارخانه ها و.... بسیار مهم است که از این بازوهای 
باشد. آیا می دانید نام این آهنین استفاده کنیم تا هر وسیله ی نقلیه ای اجازه ورود به آن محل را نداشته 

بازوهای آهنین چیست؟اگر به دنبال خرید این بازوهای آهنین هستید پس در ادامه همراه ما باشید. برای 
پاسخ به تمام سواالت می توان گفت که راهبند از تجهیزات به روزی است که با کمک آن می توان باعث 

 .ردایجاد امنیت هم آرامش خاطری برای مردم فراهم ک

اگر در مکان های ذکر شده از راهبند استفاده نشود ممکن است که جان عزیزان ومال مردم به خطر بی 
  .افتد در آن صورت در آن مکان هرج و مرج به وجود می آید و سنگ بر روی سنگ نمی ماند

وی خود به اگر بخواهیم با بیان مثالی, صریح تر در مورد راهبند بگوییم میتوان گفت که اگر با خودر
محل هایی مانند ورودی برخی تاالرها یا کارخانه یا اینگونه محل ها رفته باشید نیز توقف کوتاهی در 

آهنین وجود  میله ای کنار اتاق نگهبانی محل خواهید داشت اگر دقت کرده باشید در جلوی خودروی شما
رد که باعث عدم حرکت و عدم اجازه به آن محل را دارید که در صورت شناسایی اجازه ورود به آن دا

  .زمین را خواهید داشت

راهبندها را در هر اندازه ای تولید کرده و روانه بازار می کنند . در این مقاله   شرکت های سازنده-
یم . پس اگر میخواهید راهبندی که با اصول قصد داریم در مورد راهبندی با کیفیت را به شما معرفی کن

 .استاندارد جهانی تولید شده است را خریداری کنید پس در ادامه همراه ما باشید

 LIFE راهبند الیف

مجهز  Life راهبندی است که ساخت کشور ایتالیا می باشد. راهبند الیف Barrier Life راهبند الیف یا
دارای دید در  Life راغ ال ای دی بر روی بوم و تیرک راهبند الیفبه اینکدر می باشد. به دلیل وجود چ

امکان  Life شب می باشد. این راهبند یک ویژگی بسیار کارآمد دارد آن هم این است که راهبند الیف
متر را به شما می دهد. از ویژگی های بارز این راهبند می توان به موارد  8تا  5کنترلتا مسافت ورودی 

 : کردزیر اشاره 
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 عمر طوالنی 

 تردد نامحدود 

 ضد گرد و غبار 

 کارکرد آرام و بی سر و صدا 

 عدم نیاز به سرویس و نگهداری آن 

 مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی 

 BARRIER مدل LIFE راهبند الیف

شه در همانطور که در قسمت قبلی گفته شد این راهبند ساخت کشور ایتالیا می باشد. کشور ایتالیا همی
 Life راهبند الیف .تالش است راهبندهایی با کیفیت و در عین حال با طراحی های ساده تولید می کند

در میان راهبندهای این شرکت نیز یکی از بهترین راهبندهایی می باشد که بسیار  BARRIER مدل
کار می کند و در صورت  اتوماتیک موم مردم قرار گرفته است. این راهبند به صورتمورد استقبال ع

 .لزوم با کمک نیروی انسانی هم میتواند کار کند

ها , مجتمع  در اماکن خاصی مانند ارگان های دولتی و دانشگاه ها, ورودی بیمارستان Life از راهبند
های مسکونی بسیار مورد پسند مردم است و کارایی بسزایی دارد. این راهبند دارای سرعتی باال ,کارایی 

 فوق العاده و گارانتی بلند مدت می باشد

 BARRIER مدل LIFE نصب راهبند الیف

اول از همه باید محل مناسب و در دسترسی را برای  BARRIER مدل Life برای نصب راهبند الیف
راهبند خود انتخاب و مشخص کنید. محل راهبند باید نزدیک اتاق نگهبانی باشد تا در صورت بروز 

در محل مورد  BARRIER مدل Life راهبند الیف مشکل نگهبانی در کنار راهبند باشد و به مشکالت
  . نظر رسیدگی کند

این راهبند باید در زمان حرکت بازوی آهنی خود به محلی برخورد نکند تا به آن آسیبی نرسد. قبل از 
هد بود سفارش و خریداری این راهبند نیز دومین کاری که باید انجام دهید گودبرداری محل راهبند خوا

  .توجه کنید محل راهبند نباید باعث ایجاد مزاحمت برای عموم مردم گردد

بعد از گودبرداری صحیح زمین آن مکان , سومین کاری که باید انجام داد قسمت اصلی یا بدنه راهبند را 
در محل به طور ثابت نصب و با بتن پر می کنیم مرحله بعدی قطعات محرکه و موتور داخل آن نصب 

یا متحرک آن به قسمت ستونی وصل می شود و در نهایت با آرامش  میله ای شوند و سپس قسمت می
خاطر و احساس داشتن امنیت در زندگی خود می توانید به کارهای شخصی و روزمره خود برسید و هر 

 .ببریدچه تمام تر از کار کردن لذت 

 BARRIER مدل LIFE قیمت راهبند الیف

شرکت سازنده راهبند الیف یعنی ایتالیا در سراسر جهان برای خود نمایندگی های مختلفی را دارد که در 
ایران یکی از بهترین و پرطرفدارترین نمایندگی ها می توان به نمایندگی ایران راهبند نیز اشاره کرد. در 
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ادی برای اماکن مختلفی را طراحی می کنند پس می توان گفت هر راهبند با این مجموعه راهبندهای زی
 .توجه به ابعاد و کارایی آن نیز قیمت های متفاوتی دارد

ن راهبند یا هر راهبند دیگر موجود در ایرا BARRIER مدل LIFE راهبند الیف پس اگر به دنبال
هم از قیمت های راهبندها   شده تا ایران راهبند هستید در این به شما دوستان پیشنهاد می کنیم وارد سایت

 . مطلع گردید و هم از راهبندها و تجهیزات این شرکت دیدن بفرمایید

 BARRIER مدل LIFE نمایندگی راهبند الیف

می باشد. در سراسر  ایران راهبند گفتیم که یکی از بهترین نمایندگی های شرکت ایتالیا در ایران نیز
ایران این نمایندگی وجود دارد. شما با مراجعه به محل نمایندگی شهر خود یا با وارد شدن به سایت ایران 

راهبند می توانید راهبند موردنظرتان را خریداری کنید یا در صورت نیاز قبل از سفارش راهبند نیز با 
ترین راهبند با باالترین کیفیت ممکن را خریداری متخصصین ما در تماس باشید تا در نهایت بتوانید به

 .کنید

 BARRIER مدل LIFE فروش راهبند الیف

همیشه به فکر شما عزیزان است به همین سبب هر سوالی در مورد خرید راهبند یا خرید  ایران راهبند 
 .تخصصین و مشاورین مجرب ایران راهبند در ارتباط باشیدقطعات جانبی راهبند داشتید می توانید با م

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 راهبندبرای سایت ایران  BARRIERمدل  LIFE فیراهبند المقاله 
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