
 

 

  4NOSIGمدل NICE راهبند نایس

متر می  4دارای عرض   )Barrier NICE Signo 4  (یا SIGNO4 مدل NICE راهبند نایس
است. جالب  SIGNO4 مدل NICE باشد. تردد باال به همراه سه تکه از دیگر ویژگی های راهبند نایس

تنها در سه ثانیه  SIGNO4 مدل NICE درجه ای راهبند نایس 90توجه است که باز و بسته شدن 
 .صورت می گیرد

 NICE راهبند نایس

 NICE محسوب می شود. راهبند نایس NICE راهبند نایس تالیامحبوب و معتبر کشور ای  از تولیدات
در پارکینگ ها، مراکز خرید، هتل ها، بیمارستان ها، ریل   رفت و آمد وسایل نقلیه و افراد  برای کنترل

 . های راه آهن، فرودگاه ها طراحی شده است

داشتن کارکردی ساده و کیفیتی باال، امنیت باال را برای کاربران خود در هر موقعیتی را این راهبند با 
فراهم کرده است. برای کنترل رفت و آمد حتی در امکان پرتردد استفاده از این راهبند راهکاری عملی و 

استاندارترین کیفیت را برای محصوالت خود  NICE راهبند نایس .بسیار محبوب به شمار می رود
 .تضمین می کند

در ایتالیا این راهبند می باشد. تمام امکانات سخت  راهبند اتوماتیک یکی از تولید کنندگان حرفه ای
موجود است.  NICE راهبند های نایس اع مدل ها و برندهایدنیا در انو  افزاری و نرم افزاری روز

کاربران می توانند با اطمینان خاطر یک مدل از این راهبندها را انتخاب و مورد بهره برداری قرار داد. 
برای اطمینان بیشتر از کیفیت محصوالت نایس می توانید یک بار خرید را با سایت ایران راهبند تجربه 

 .کنید

ارکینگی، درب های گاراژی و محافظ و سیستم این راهبند برای گیت ها، موانع جاده ای، سیستم های پ
های هشدارهای بی سیم برای ساختمان های تجاری، صنعتی و مسکونی کاربرد دارند. هدف از طراحی 

این راهبندها توسعه محصوالت اتوماسیون و بی سیم با کیفیت باال طبق استاندارهای جهانی است تا 
 .را در بازار افزایش دهند در تنوع محصوالت و قیمت رقابت خود  بتوانند

  NICEراهبند نایس ویژگی های

 :می تواند تاثیر گذار باشد عبارتند از NICE از عوامل اصلی که در قیمت راهبند نایس

 کیفیت بسیار باال

 انعطاف بسیار باال در حین کار

 .این راهبند رعایت شده است تمامی استاندارهای جهانی در

 دارای امنیت باال برای کاربر و دارای ظاهر با توانایی کارکرد ساده
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 دارای طراحی منحصر به فرد برای عملکردی مناسب

 SIGNO4 مدل NICE راهبند نایس

ز متر است و از خصوصیات این راهبند تردد باال به همراه سه تکه می باشد. ا 4این راهبند دارای پهنای 
  .درجه در سه ثانیه می باشد 90باز و بسته شدن  SIGNO4 مدل NICE راهبند نایس  نکات مهم

، این راهبند الکترومکانیک با طراحی زیبا و مدرن SIGNO4 مدل NICE کاربردهای راهبند نایس
متر است. توانایی تنظیم سرعت، در  6متر تا  4این راهبند بین  میله لبرای امکان عمومی، حداکثر طو

روی بازو جهت دید بهتر در  LED زمان باز و بسته شدن دارای سیستم ایمنی ضد برخورد و دارای
یستم عملکرد خود را توسط باطری پشتیبانی درصد، در زمان قطع برق س 80شب، دارای سیکل کاری 

می کند، در زمان باز و بسته شدن قابلیت تنظیم کاهش سرعت را داراست، مناسب برای مکان های 
 صنعتی و اداری، مجتمع های مسکونی

 SIGNO4 مدل NICE قیمت راهبند نایس

تعیین می گردد. بنابراین در  SIGNO4 مدل NICE براساس نوع و میزان کارکرد قیمت راهبند نایس
تعداد تردد بی شمار نیز می تواند موثر باشند. برای  SIGNO4 مدل NICE راهبند نایس تعیین قیمت

و دیگر  SIGNO4 مدل NICE انواع برندهای راهبندهای نایس قیمت اطالع از شرایط خرید و 
محصوالت می توانید با قسمت فروش محصوالت تماس بگیرید. در سایت ایران راهبند فروش انواع 

 .به سادگی صورت می گیرد NICE نایس راهبندهای 

می توانید با کارشناسان فروش ایران  SIGNO4 مدل NICE برای اطالع از قیمت دقیق راهبند نایس
راهبند تماس بگیرید و یا از طریق سایت قیمت مدل ها و برند های مختلف را مشاهده نمایید. کارشناسان 

توانند به سادگی  ما با داشتن تجربه فراوان و اطالعات کافی در زمینه فروش و قیمت های راهبندها می
محصوالت را با باالترین کیفیت و مناسب ترین هزینه در اختیار شما قرار دهند. از آنجایی که قیمت های 
راهبندها به صورت مداوم آپدیت و بروزرسانی می شود کاربران می توانند به سایت ایران راهبند رجوع 

قیمت محصوالت و برندهای مختلف را  کنند یا با کارشناسان تماس حاصل نمایند و به صورت دقیق
 .دریافت کنند

 SIGNO4 مدل NICE نصب راهبند نایس

به سادگی می توانند محصوالت را نصب کنند. در زمان  SIGNO4 مدل NICE نصابان راهبند نایس
باید ابتدا اهرم راهبند را نصب کنید و فنر بخش مکانیکی را تنظیم  NICE نایس نصب انواع راهبندهای 

به سرعت و به راحتی امکان  اتوماتیک ایید. در زمان نصب این مدل امکان برنامه ریزی این سیستمنم
نصاب و یا تکنسین می تواند سیستم را مانتیور کند. برای نصب  GSM پذیر است. بنابراین با ماژول

عیت مکانی صورت می گیرد کارشناسان ما بهترین مکان را برای نصب این مدل راهبند طبق موق
راهبندهای شما انتخاب می کنند. نصب راهبندهای شما به بهترین نحو ممکن توسط کارشناسان ما انجام 

 .را به ما بسپارند NICE می گیرد. کاربران می توانند با اطمینان نصب راهبندهای نایس

 SIGNO4 مدل NICE نمایندگی راهبند نایس
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را در اختیار دارد، ایران  SIGNO4 مدل NICE راهبند نایس یکی از شرکت هایی که نمایندگی
را در مدل ها و  NICE راهبند است. یکی از معتبر ترین شرکت هایی است که راهبندهای نایس

دارای سابقه چندین ساله در زمینه فروش  ایران راهبند .یار کاربران قرار می دهدبرندهای متنوع در اخت
و نصب انواع راهبندها می باشد که توانسته با کیفیت بسیار باالی و اصل و اورجینال محصوالت خود 

 . رضایت مشتریان را جلب نماید

با در اختیار داشتن راهبند های ایرانی و خارجی کاربران می توانند با درخواست  ایران راهبند شرکت
 .مشاوره رایگان از کارشناسان ما بهترین راهبند را انتخاب نمایند

ی از طریق سایت ایران راهبند مطالعه و بررس مشتریان می توانند تمام اطالعات مورد نظر خود را
نمایند و در صورت هر گونه سوال می توانند با کارشناسان تماس حاصل نمایند. این شرکت با داشتن 
نمایندگی در تمام شهرهای کشور کاربران به سادگی می توانند به نمایندگی راهبندها دسترسی داشته 

 .باشند

 SIGNO4 مدل NICE فروش راهبند نایس

ایران راهبند یکی از معتبر ترین نمایندگی های  SIGNO4 مدل NICE در زمینه فروش راهبند نایس
با داشتن نمایندگی در سراسر کشور توانسته سابقه عالی  ایران راهبند .فروش راهبندها محسوب می شود

تیار داشتن را داشته باشد. این شرکت با در اخ SIGNO4 مدل NICE در زمینه فروش راهبند نایس
 . کارشناسان ماهر و مجرب می توانند در زمینه خرید محصوالت مشتریان خود را راهنمایی کنند

با داشتن خدمات پس از فروش محصوالت خود، ضمانت نامه و اصل و اورجینال بودن  ایران راهبند
ضایت مشتریان را جلب نماید. از مزایای خرید از سایت ایران کاالهای خود توانسته اطمینان خاطر و ر

راهبند محصوالت با کیفیت و هزینه مناسب، پرداخت آنالین، تضمین محصوالت، پشتیبانی آنالین، 
 .دریافت مشاوره رایگان می باشد

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند SIGNO4مدل  NICE سیراهبند نامقاله 
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