
 

 

  6SIGNOمدل NICE راهبند نایس

متر می باشد.  6دارای عرض   )Barrier NICE Signo6  (یا SIGNO6 مدل NICE راهبند نایس
می باشد. راهبند  SIGNO6 مدل NICE تردد باال به همراه سه تکه از دیگر ویژگی های راهبند نایس

 NICE راهبند نایس یک راهبند الکترومکانیکی می باشد. زمان باز شدن SIGNO6 مدل NICE نایس
 .ثانیه می باشد 6درجه  90به حالت  SIGNO6 مدل

 راهبند

زمانی که قصد ورود به مکان های پرترددی مانند کارخانجات, فروشگاه های زنجیره ای و .... دارید 
قبل از ورود به آن محل باید توقف کوتاهی در کنار اتاق نگهبانی داشته باشید. در مکان های پرتردد 

 . انند اماکن ذکر شده از میله های آهنینی استفاده می کنند که امنیت و آسایش را فراهم می کندم

آیا می دانید نام این بازوهای آهنین چیست؟ سوال اساسی این است که این میله ها چه هستند؟ راهبند 
بیان یک مثال راهبند  ابزاری است که برای ایجاد امنیت در مکان های پرتردد بسیار استفاده می گردد. با

را واضح تر توضیح خواهیم داد. با وسیله نقلیه خود قصد ورود به کارخانه ای را دارید در زمان ورود 
به کارخانه در قسمت اتاق نگهبانی راهبندها جلوی ورود شما به کارخانه را می گیرند در صورت 

 . واهد شدوسیله نقلیه به شما اجازه ورود به آن مکان داده خ  شناسایی

آیا می دانید اگر در اماکنی که امنیت در آن جا حرف اول را می زند مانند مجتمع مسکونی و ... از 
  راهبند استفاده نکنید ممکن است چه اتفاقی بی افتد؟

همانطور که گفته شد از راهبند برای ایجا امنیت در ساختمان استفاده می کنند در صورت استفاده نکردن 
از راهبند در مکان هایی مانند کارخانه, مجتمع مسکونی و ... ممکن است باعث در خطر بودن جان خود 

ین مقاله قصد داریم در و مردم گردید پس بهتر است از راهبندها در مکان های مهم استفاده کنید. در ا
 .با شما صحبت کنیم پس در ادامه مقاله همراه ما باشید  NICE راهبند مورد

 NICE راهبند نایس

 راهبند نایس تولید کشور ایتالیا می باشد. یکی از نمایندگی های این راهبند در ایران نیز ایران راهبند
است . ایران راهبند راهبندها را با کیفیت استاندارد روز دنیا طراحی و تولید می کند تا در میان رقبای 

راهبند  یک برند حرفه ای در زمینه تولید NICE راهبند .خود ستاره ای پر نور و خارق العاده باشد
  .است اتوماتیک

مزیت راهبند نایس این است که نمایندگی رسمی آن در ایران قرار گرفته که این مورد تضمین کننده ارائه 
 راهبند نایس خدمات صحیح آن می باشد. راهبند نایس بسیار مناسب بوده و روز به روز به محبوبیت

 NICEمدل SINGO6 افزوده می شود. 

 SIGNO6 مدل NICE راهبند نایس
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شرکت ایران راهبند در تمام تجهیزات خود دقت بسیار باال و کاربر پسند دارد. در این راهبندها ویژگی  
یله ای توصیف ناپذیر باشد. از ویژگی های بسیار ایده آلی تعبیه شده است که می تواند در میان مردم وس

 : های این راهبند می توان به موارد زیر اشاره کرد

 تردد نا محدود 

 طراحی زیبا و مدرن 

 قابلیت تنظیم سرعت 

 مقاوم در برابر هرگونه شرایط آب و هوایی 

 عملکرد سیستم در مواقع قطع شدن برق توسط باتری 

 سته شدنقابلیت تنظیم کاهش سرعت در هنگام باز و ب 

  متری آلومینیومی به همراه چراغ 6دارای بوم LED و ضربه گیر 

 SIGNO6 مدل NICE نصب راهبند نایس

پیش از آن که راهبندی را سفارش دهید اول باید در مورد آن راهبند تحقیقاتی را انجام دهید و محل 
ز به مهندسی برای اندازه قرارگیری مناسب را تعیین کنید. برای این کار قبل از نصب این راهبند نیا

گیری محل مورد نظر و فاصله مناسب تا اتاق نگهبانی است. بعد از این مرحله بایستی که زمین راهبند 
 مدل NICE را گودبرداری کنید تا بتوانید بدنه راهبند را نصب کنید. تیم اجرایی راهبند نایس

SINGO6 را به صورت زیر انجام می دهند : 

 هبند در داخل محل گودبردارینصب کردن بدنه را .1

 نصب راهبند و تنظیم برد راهبند و فنر بخش مکانیکی .2

 .بعد از نصب لوازم جانبی راهبند و سیم کشی راهبندطبق نقشه مورد نظر را انجام می دهند .3

مراحل نصب راهبند خیلی تخصصی و مهم است در نتیجه با نصب صحیح راهبند می توان فعالیت 
 مدل NICE راهبند را شروع کرد پس بهتر است که از تیم اجرایی ایران راهبند در نصب راهبند نایس

SINGO6  کمک بگیرید تا راهبند به صورت نامحدود کار کند و می توانید به کارهای شخصی خود
 .دگی کنیدرسی

 SIGNO6 مدل NICE قیمت راهبند نایس

یکی از بهترین شرکت های سازنده راهبند نیز ایران راهبند است. این شرکت به دلیل اهمیت دادن به 
راهبندها و وجود کیفیت باال در راهبندهای خود همیشه ستاره ای پر نور در میان رقبای خود می باشد. 

ه همین دلیل قیمت های همانطور که می دانید راهبندها را در ابعاد و طرح های مختلفی تولید می کنند ب
 . مختلفی دارند

اگر به دنبال راهبندی با کیفیت و در عین حال قیمتی به صرفه هستید در این قسمت پیشنهاد می کنیم از 
سایت ایران راهبند سری بزنید تا از قیمت های هر راهبند و اطالعاتی اساسی در مورد راهبندها 

را دریافت کنید سپس در صورت  SIGNO6 مدل NICE مخصوصا در مورد راهبند خارق العاده نایس
 .رضایتمندی می توانید راهبند مورد نظر را خریداری کنید تا در اسرع وقت به دست شما برسد



 

 

 SIGNO6 مدل NICE نمایندگی راهبند نایس

شرکت ایران راهبند برای آسودگی خاطر شما عزیزان و راحتی شما همیشه در تالش است تا بهترین 
 مدل NICE راهبند نایس ها را در تمام نمایندگی ها داشته باشد . اگر به دنبال خریداریراهبند

SIGNO6  هستید می توانید به نمایندگی شهر خود مراجعه کنید و با مشاورین مجرب ما صحبت کنید تا
امکانات را خریداری کنید تا در زمان تعیین شده همراه با تیم اجرایی  بتوانید بهترین راهبند با کامل ترین

 . ایران راهبند به دست شما دوستان برسد

اگر برای راهبند مشکلی به وجود آمد یا قطعات جانبی آن خراب شد میتوانید مشکالت راهبند را با 
 .نمایندگی شهر خود در میان بگذارید تا مشکل راهبندتان رفع گردد

 SIGNO6 مدل NICE وش راهبند نایسفر

در ایران راهبند تمامی قطعات جانبی راهبند و خود راهبند نیز به فروش می رسد. همانطور که در بخش 
قبلی گفته شد شما می توانید مشکالت راهبندها را با نمایندگی ایران راهبند در میان بگذارید. اگر به 

 . ه وجود آمد دیگر نگران نباشید که چه کار کنیدهردلیلی هر گونه مشکلی برای راهبندتان ب

خبر خوب این است که در این شرکت راهبندهای مختلف و قطعات جانبی آن به فروش می رسد. در 
صورت در ارتباط بودن با متخصصین ایران راهبند می توانید قطعات جانبی را خریداری کنید. این 

را نصب  NICE راهبند نایس شما می آیند تا قطعه جانبیقطعات به همراه تیم اجرایی به محل راهبند 
 .کنند تا راهبند شما دوباره به کار بی افتد

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند SIGNO6مدل  NICE سیراهبند نامقاله 
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