
 

 

 LIFE راهبند الیف

مجهز به اینکدر می باشد.  LIFE یک برند ایتالیایی است. راهبند الیف  )Barrier Life ( راهبند الیف
دارای دید در شب می  LIFE بر روی بوم و تیرک راهبند الیف ال ای دی دلیل وجد چراغاین راهبند به 

متر را به شما می دهد. از دیگر امکانات  8تا5امکان کنترل تا مسافت ورودی  LIFE باشد. راهبند الیف
نیاز به سرویس و نگهداری آن می باشد. یک قابلیت عمر طوالنی و عدم  LIFE راهبند الیف

 .کارکردن راهبند در صورت قطع برق می باشد LIFE راهبند الیف دیگر

 LIFE راهبند الیف

ساخت کشور ایتالیا است. در صددند که با استفاده از این راهبند نیاز کاربران خود  LIFT راهبند الیف
در میان کاربران خود  LIFE درب پارکینگ، راهبند الیفرا برطرف کنند. شرکت الیف در زمینه جک 
 . در سراسر دنیا دارای نام و برندی معتبر است

کیفیت بسیار باالی آن و دوام باالی آن است. یکی از  LIFE از دالیل مورد توجه گرفتن راهبند الیف
توسط بهترین شرکت   ندالیل معتبر بودن برند این راهبند بروز بودن محصوالت و قطعات آن و تولید آ

 . ایتالیایی که تمام قطعات آن اصل و اورجینال هستند

بسته نمودن راه و در صورت الزم توسط نیروی انسانی به شکل  LIFE از کاربردهای راهبند الیف
بسته شدن است. این راهبند قابل استفاده در اماکن هایی از جمله ارگان های دولتی و   خودکار باز
 .ورودی بیمارستان ها و اماکنی مانند مجتمع های مسکونی هستند دانشگاه ها،

از دالیل مهم استفاده از این راهبندها به دالیل امنیتی می باشد. یکی از دالیل تولید این راهبند تامین  
دارای دوام بسیار باال، کارایی فوق العاده و قیمت نسبتا  LIFE نمودن امنیت اماکن ها است. راهبند الیف

میزان تردد  LIFE اال و دارای سرعت تکمیلی و عملکردی قابل قبول است. از مزیت های راه بند الیفب
 .باال، گارانتی بلند مدت و سرعت نسبتا باال می باشد

 LIFE انواع راهبند الیف

 SUPRA مدل LIFE راهبند الیف 

 مدل LIFE راهبند الیف .این مدل نسبت به دیگر راهبندها دارای قیمت نسبت باالیی می باشد
 SUPRA برای اولین بار توسط یک شرکت ایتالیایی روانه بازار شد . این راهبند دارای کیفیت بسیار

باال و قابلیت هایی باالیی که دارد دارای قیمت باالیی می باشد که کیفیت باالی آن می باالیی و با دوام 
  . تواند جبران قیمت آن کند

متری می باشد. این راهبند  5دارای عملکر الکترومکانیکی و بوم  SUPRA مدل LIFE راه بند الیف
دارای ترددی  SUPRA مدل LIFE راهبند الیف .از نظر زیبایی دارای ظاهری بسیار زیبا می باشد

دد از عملکردی مناسب بهره می گیرد. با توجه به میزان تر  دفعه در ساعت 10نامحدود و با میانگین 
 .کافی که دارد نیازهای کاربران را به سادگی تامین می کند

https://wiki.guildwars.com/wiki/Life_Barrier
https://irrahband.com/led-barrier/
https://irrahband.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-life-%D9%85%D8%AF%D9%84-supra/
https://irrahband.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-life-%D9%85%D8%AF%D9%84-supra/
https://irrahband.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-life-%D9%85%D8%AF%D9%84-supra/
https://irrahband.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-life-%D9%85%D8%AF%D9%84-supra/
https://irrahband.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-life-%D9%85%D8%AF%D9%84-supra/
https://irrahband.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-life-%D9%85%D8%AF%D9%84-supra/


 

 

نیوتنی، در زمان باز و بسته شدن دارای سرعت قابل توجهی در  150این راهبند با داشتن قدرت موتور 
ثانیه رخ می دهد. این مدل یک راهبندی هوشمند و در زمان برخورد با موانع ابتدا متوقف می  6تا  2

اول خود باز می گردد. یکی از قابلیت های این مدل در زمان برخورد بوم با خودرو شود سپس به حالت 
 . و افراد در حال تردد احتناب می کند و خسارت های احتمالی را به کمترین حد ممکن می رساند

از نقاط قوت این راهبند، نیازی به نگهداری و سرویس ندارد و در هر اقلیمی قابل استفاده می باشد، 
ای کیفیت باال و دوام بیشتر، ضد گردو غبار و آب، می تواند به انواع سیستم های امنیتی متصل شود، دار

 .دارای کارکردی آرام و بدون سرو صدا می باشد

 BARRIER مدل LIFE راهبند الیف

 اتوماتیکز مزیت راهبند پارکینگ دارای یک مانع باالبر مناسب است . ا راهبند پارکینگاین مدل  
با توجه به فناوری های به روز شده استفاده از این  باشد.   برای کنترل دسترسی وسیله نقلیه و امنیت می

دارای  BARRIER مدل LIFE راهبند الیف  .سیستم پارکینگ موجب صرفه جویی در وقت می شود
دارای سیستم اینکدر و موجب ایمنی  LIFEولت است. راه بند الیف 24و  DC متری و موتور 5بوم 
 .تر راهبند در زمان برخورد با خودرو می شودبیش

 LIFE قیمت راهبند الیف

یکی از ابزارهای کاربردی مورد استفاده برای کنترل تردد و وسایل نقلیه در محل  LIFE راهبند الیف
های پر رفت و آمد است. از لحاظ کاربردی این ابزار سبب کنترل ترافیک می شود و رفت و آمدها را 

باید  LIFE . از لحاظ امنیتی دارای گزینه مناسبی است. برای اطالع از قیمت راهبند الیفکنترل می کند
میزان کارکرد و عملکرد آن را در نظر گرفت. در تعیین قیمت این راهبند تعداد تردد نامحدود نیز بستگی 

 . دارد

زمان خرید طبق مدل و براساس کشور سازنده و برند آن تعیین می شود. در  LIFE قیمت راه بند الیف
برندی که مورد نظر شما کاربران است قیمت ها محاسبه و در اختیار شما قرار می گیرد. به دلیل نداشتن 

قیمت ثابت و تغییر آن برای داشتن اطالعات دقیق از قیمت این محصوالت باید با کارشناسان ایران 
به دلیل کیفیت باال و اصل و  LIFE بند الیف راهبند تماس بگیرید و یا به سایت آن مراجعه نمایید. راه

 .اورجینال بودن قطعات آن دارای قیمت باالتری نسبت به دیگر مدل های راهبند می باشد

 LIFE نمایندگی راهبند الیف

شرکت ایران راهبند می باشد. این شرکت با سابقه چندین ساله  LIFE یکی از نمایندگی های راه بند الیف
برای فروش و نصب آن دارد. این شرکت با در اختیار  LIFE ینه نمایندگی راهبنددر زم  و درخشان

داشتن کارشناس های ماهر در زمینه فروش و مشاوره به کاربران در تالش هستند که محصوالت مورد 
 . نیاز مشتریان را در سریع ترین زمان ممکن برای آن ها ارسال کنند

رجی و ایرانی می توانید با مشاوره کارشناسان بهترین راهبند را ایران راهبند با داشتن راهبندهای خا
ساختمان خود انتخاب نمایید. کاربران می توانید تمام اطالعات مورد نیاز خود را از طریق سایت ایران 

راهبند مطالعه و بررسی قرار دهند و در صورت داشتن هر گونه سوال می توانند با کارشمناسان و 

https://irrahband.com/parking-barrier/
https://irrahband.com/parking-barrier/
https://irrahband.com/barrier-full-automatic/
https://irrahband.com/barrier-full-automatic/
https://irrahband.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-life-%D9%85%D8%AF%D9%84-barrier/
https://irrahband.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-life-%D9%85%D8%AF%D9%84-barrier/
https://irrahband.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%81-life-%D9%85%D8%AF%D9%84-barrier/


 

 

یرند. این شرکت نمایندگی های مجاز برای مشتریان در تمام نقاط کشور دارند و به مشاورین تماس بگ
 .راحتی می توانید به آن ها دسترسی داشته باشید

 LIFE فروش راهبند الیف

می باشد. شرکت ایران راهبند در  LIFE ایران راهبند یکی از بهترین نمایندگی های فروش راهبند الیف
دارای خدمات متنوعی هستند و کاربران در صورت خرید می توانند به  LIFE زمینه فروش راهبند الیف

راحتی از این خدمات بهره مند شوند. از مزیت های این شرکت می توانید به سادگی با مراجعه به سایت 
ایران راهبند و محصوالت مورد نیاز خود را خریداری نمایید. برای اطالع از نحوه سفارش و فروش در 

 . یت می توانید با دفتر فروش تماس بگیریداین سا

کارشناسان ما برای پاسخگویی به سواالت شما مشتریان عزیز در هر لحظه و زمان آمادگی دارند. به 
راحتی می توانید برای خرید محصوالت خود اقدامات الزم را انجام دهید. کارشناسان ما در تالش هستند 

م را در خرید به اطالع شما مشتریان گرامی برسانند تا شما که تمام اطالعات و راهنمایی های الز
 .بهترین انتخاب را داشته باشید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

 09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

  

 برای سایت ایران راهبند LIFEالیف راهبند مقاله 

tel://+982155441824/
tel://+989122441266/
tel://+989121383250/

