
 

 

 راهبند چیست؟

 :عبارتند از راه بند اجزای اصلی یک

 موتور راه بند 

 بوم راه بند 

 چراغ فالشر راه بند 

 اهرم خالص کن راه بند 

به تجهیزاتی گفته می شود که مانند حصار از ورود و   )Roadblock  (راهبند

خروج کلیه وسایل نقلیه ممانعت به عمل آورده و ورود و خروج آنها توسط راه بند 

 .کنترل می شود

ی شناسایی همانند کارت طراحی راه بند ها به گونه ای است که با کلیه دستگاه ها

خوان، دوربین پالک خوان، دکمه پوش باتن، ریموت کنترل و دیگر سیستم های 

 .کنترل تردد استاندارد مطابقت دارند

پارکینگ بند نیز وسیله ای در راه بند است که در اکثر پارکینگ های اختصاصی 

 .قابل استفاده می باشد

 راهبند چیست؟

همانند حصار از ورود و خروج وسایل نقلیه جلوگیری  راه بند تجهیزاتی هستند که

می کنند و توسط راه بند ورود و خروج آن ها کنترل می شود. به طور کلی از راه 

بند ها برای در اختیار گرفتن نحوه تردد و کنترل وسایل نقلیه مورد استفاده قرار 

 .می گیرد

و اتوبان ها، کنترل  همچنین این راه بند ها برای اخذ عوارض در پارکینگ ها

ترافیک، باال بردن امنیت مکان های با اهمیت باال همانند مکان های دولتی و 

نظامی، ساختمان های اداری و تجاری، ایستگاه های راه آهن و فرودگاه ها مورد 

 .استفاده قرار می گیرد

دوربین  راه بند ها به گونه ای طراحی شده اند که با تمام دستگاه های شناسایی مانند

پالک خوان، دکمه پوش باتن، کارت خوان، ریموت کنترل و دیگر سیستم های 
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کنترل تردد مطابقت دارند. وسیله ای در راه بند که در بیشتر پارکینگ های 

 .اختصاصی قابل استفاده هستند پارکینگ بند می باشد

ترل تردد، استفاده از راه بند ها دارای مزایایی نیز می باشد که عبارتند از: کن

کنترل تردد در گیت های ورودی و خروجی راه بند ها در فضاهای باز، کنترل 

ورود و خروج خودروهای مزاحم و می توان این دستگاه را به ابزارهای نظارتی 

 .و هشداری نیز مجهز نمود

 انواع راهبند چیست؟

 :ه کنیمراه بند ها انواع مختلفی دارند که در ادامه می خواهیم به آن ها اشار

 راهبند از نوع آکاردئونی

و به صورت   در آن ها بازوی افقی موجود نیست راهبند آکاردئونی این نوع

ورق های آهن و برای باال بردن   آکاردئون باز و بسته می شود که تشکیل شده از

 .امنیت در آن ها از چشم مادون قرمز استفاده می شود

 راهبند مخصوص پارکینگ

ر در گذشته از معابر پالستیکی و زنجیر برای کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه د

پارکینگ ها استفاده می شد، اما در حال حاضر از راه بند های ویژه پارکینگ 

با توجه به نوع پارکینگ و  راهبند پارکینگ استفاده می کنند. در زمان انتخاب

 .بودجه قابل تعویض و تغییر می باشد

 راهبند بازویی شکل

از یک موتور گیربکس ساخته شده و در زمان باز و بسته شدن  راهبند میله ای این

دارای سرعت بسیار باالیی می باشد. یکی از راه بند های محبوب و پرطرفدار در 

 .پارکینگ ها و ادارات دولتی می باشد

 راهبندهای کنترلی
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از راه بند هایی با نیروی فیزیکی برای باز و بسته شدن استفاده می شد اما   دیمدر ق

از طریق ریموت و کنترل راه دور به صورت   امروزه از راه بند های کنترل که

خودکار و اتوماتیک کار می کنند استفاده می شود و نیازی به هیچ گونه نیروی 

 .ارندفیزیکی برای باز و بسته شدن راه بند ها ند

 راهبند اهرمی

اشاره نمود و از دالیل اصلی  راهبند اهرمی از متداول ترین راه بند ها می توان به

که این راه بند نسبت به دیگر راه بند ها کاربرد بیشتری دارد می توان به ارزان 

ه بند به صورت عمودی نصب می شود و دارای طول بودن آن اشاره کرد. این را

متر می باشد و می تواند ورود و خروج وسایل نقلیه را  8تا  2مختلفی همانند 

 .کنترل نماید

 راهبندهای اتوماتیک

د به نیازی به متصل که به سادگی باال و پایین می رو راهبند اتوماتیک یکی از

شدن به زمین ندارد و در زمانی که اتومبیل نزدیک می شود به صورت خودکار و 

اتوماتیک راه بند افقی شده و بعد از گذر خودرو، دوباره پایین می آید و در زمان 

 .برخورد احتمال تصادف و یا خسارت نیز کاهش پیدا می کند

 راهبندهای ستونی

این راه بند های عمودی به شکل استوانه بوده و در درون زمین نصب می شوند و 

برای اجتناب از ورود و خروج از زمین بیرون می آیند و همانند یک مانع عمل 

راه بند  جز گران ترین و ایمن ترین، بادوام ترین  راهبند ستونی می کنند. این نوع

ها محسوب می شود و از آن ها با توجه به شرایط امنیتی، معماری فضا و محیطی 

 .مورد استفاده قرار می گیرد

 راهبند میله ای

این نوع راه بند ها میله هایی هستند که بر روی یک دکل نگهدارنده یک متری بر 

توماتیک روی زمین به کار گذاشته می شود. یکی از رایج ترین راه بند های ا
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اهرمی محسوب می شود که نوع قدرت موتور محرک آن متناسب با طول بازوی 

 .راه بند میله ای متفاوت می باشد

اگر راه بند میله ای با وسایل نقلیه برخورد کند، آسیب بازوی متحرک راه بند میله 

پر پرکاربرد ترین و   ای بیشتر از وسیله نقلیه می باشد. در حال حاضر این راه بند

استفاده ترین راه بند ها می باشد که در بیشتر مکان های عمومی مورد استفاده 

  .قرار می گیرد

یکی از کارآمدترین وسیله هایی برای کنترل ورود و خروج وسایل نقلیه راه بند 

 .میله ای می باشد که دارای دو نوع راه بند اتوماتیک و دستی می باشد

 قیمت راهبند

ت بازار و گستردگی در مدل ها و برندها و ابعاد راه بند ها با توجه به نوسانا

بهترین راهکار این است که با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید و قیمت 

 .های راه بند ها را با توجه به مدل و برند آن ها دریافت نمایید

بهترین قطعات و به همراه کارشناسان مجرب و با در اختیار داشتن  ایران راهبند

ماهر در زمینه فروش راه بند ها قیمت های مناسبی در رابطه با دیگر شرکت ها 

به شما ارائه می دهند. مشاورین و کارشناسان ایران راه بند در تالش هستند که 

عرفی بهترین مدل ها و برندهای راه بند را براساس نیاز و بودجه کاربران به شما م

 .نمایند

 نمایندگی راهبند

برای پشتیبانی و نمایندگی راه بندها ، ایران راه بند توانسته در سراسر کشور 

نمایندگی تمامی راه بند ها را در اختیار داشته باشد. کاربران می توانند با توجه به 

نیاز خود و مکان مورد نظر راه بند های خود را براساس برند و مدل ها و 

 .مختلف به نمایندگی ایران راه بند مراجعه نمایند امکانات

تضمین اصالت کاال، گارانتی، پشتیبانی  ایران راهبند از مزایای خرید از نمایندگی

آنالین، خرید اینترنتی و ارسال فوری می باشد. ایران راه بند در زمینه فروش و 

نصب انواع راه بند ها در تمام شهرها دارای نمایندگی می باشد و این امکان را 

https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/


 

 

برای مشتریان خود فراهم نموده که در صورت هر گونه مشکل و یا خرید به 

 .وری به نمایندگی ما مراجعه نمایندصورت حض

 فروش راهبند

یکی از مورد اعتماد ترین و با سابقه چندین ساله در زمینه فروش راه بند ها 

 شرکت ایران راه بند می باشد. برای خرید راه بند کاربران می توانند به سایت

تمام مدل های راه بند ها و برتدهای مختلف را  مراجعه نمایند و ایران راهبند

مشاهده نمایند و در صورت نیاز اقدام به خرید و درخواست نصب راه بند را به 

 .کارشناسان گزارش دهند

تجربه کافی در این زمینه را دارا هستند که بتوانند شما را  ایران راهبند تیم فروش

 .ای انتخاب بهترین نوع و برند راه بند کمک کنندبر

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبندراهبند مقاله 
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