
 

 

  4WILمدل NICE راهبند نایس

متر می باشد. راهبند  4دارای عرض   )Barrier NICE Wil4 (یا WIL4 مدل NICE راهبند نایس
 .برای مکان هایی با تردد باال بسیار مناسب می باشد WIL4 مدل NICE نایس

زمانی که قصد ورود به اماکن پرترددی مانند کارخانجات, عوارضی و .... دارید قبل از ورود به آن 
اق نگهبانی خواهید داشت. در اماکن ذکر شده و مانند آن از بازوهای محل توقف کوتاهی در کنار ات

آهنینی استفاده می کنند که امنیت و آسایش توصیف ناپذیری را فراهم می کنند. آیا نام این ابزار و 
  تجهیزات را می دانید؟

 آیا اطالعاتی در مورد این میله های آهنین و فوالدی دارید؟

ای ایجاد امنیت در اماکن پرتردد نیز کارایی بسزایی دارند.آیا می دانید اگر در راهبند ابزاری است که بر
اماکنی که امنیت مهم است مانند بیمارستان , ارگان های دولتی و ... از راهبند استفاده نکنید ممکن است 

مسکونی و چه اتفاقی بی افتد؟در صورت استفاده نکردن از راهبند در مکان هایی مانند کارخانه, مجتمع 
... ممکن است باعث در خطر بودن جان خود و مردم گردید پس بهتر است از راهبندها در مکان های 

 .مهم استفاده کنید

با شما صحبت   به همراه مدلی محبوب از این راهبندNICE  در این مقاله قصد داریم در مورد راهبند
 .کنیم پس مثل همیشه در ادامه مقاله همراه ما باشید

 NICE بند نایسراه

محصول کشور ایتالیا می باشد. یکی از نمایندگی های این راهبند در ایران نیز  NICE راهبند نایس
ایران راهبند است . ایران راهبند نیز راهبندها را با کیفیت استاندارد بین المللی و مدرن روز دنیا طراحی 

یک برند   NICEو تولید می کنند تا در میان رقبای خود ستاره ای پر نور و شگفت انگیز باشد. راهبند
 .است راهبند اتوماتیک حرفه ای در زمینه تولید

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

 WIL4 مدل NICE افزوده می شود. در ادامه در مورد راهبند نایس NICE راهبند نایس به محبوبیت
 .صحبت می کنیم پس همراه ما باشید

 WIL4 مدل  NICE ند نایسراهب

ایران راهبند برای جلب رضایت هر چه بیشتر و محبوبیت هر چه تمام تر در میان نمایندگی های دیگر 
همیشه در تالش است که بهترین راهبند با باالترین کیفیت ممکن را تولید می کند. اما راهبند 

 چیست؟ WIL4 مدل NICEنایس

وات می باشد. این راهبند در  300متری با قدرت  4راهبندی  WIL4 ,مدلNICE راهبند نایس
ساختمان هایی و اماکنی که ورودی های بزرگ دارند بیشترین کارایی را دارد در نهایت می توان گفت با 
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و مرور وسایل نقلیه داشت. بازوی این راهبند می توان بهترین و دقیق ترین کنترل را بر روی عبور 
ثانیه باز خواهد شد و می توانید به سرعت وارد  3.5آهنین این راهبند با سرعتی بسیار مناسب در حدود 

 .مکان موردنظر شوید و به کارهای خود برسید

با استفاده از تیم اجرایی و به کمک دفترچه نصب راهبند می توانید بهترین و درست ترین نصب را 
نیز بازوهای   شته باشید تا طول راهبند را افزایش داده و بهترین کارایی را داشته و به طور نامحدوددا

آهنین راهبندحرکت داشته باشد . راهبند نایس ویژگی های منحصر به فردی دارد در این قسمت به 
 : ویژگی های مهم آن می توانید مطالعه کنید

 تردد نامحدود 

 طراحی زیبا و مدرن 

 یت تنظیم سرعتقابل 

 مقاوم در برابر هرگونه شرایط آب و هوایی 

 عملکرد سیستم در صورت قطع برق به وسیله باطری 

 قابل اتصال به دستگاه کنترل تردد خودکار خودرویی تگ خوان یا پالک خوان 

 WIL4 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 
قرارگیری راهبند نایس را تعیین کنید. برای این کار قبل از نصب این راهبند نیاز به مهندسی برای اندازه 

این مرحله زمین را گیری محل مورد نظر و فاصله ای استاندارد با اتاق نگهبانی است. بعد از 
 NICE راهبند نایس گودبرداری کنید تا بتوانید بدنه راهبند را نصب کنید. تیم اجرایی ایران راهبند نیز

  :را به صورت زیر انجام می دهند WIL4 مدل

 نصب کردن بدنه راهبند در داخل محل گودبرداری .1

 ب راهبند و تنظیم برد راهبند و فنر بخش مکانیکینص .2

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

ساعت طول می کشد پس باید صبور باشید و به تیم اجرایی ماهری برای  6مراحل نصب راهبند حدود 
راهبند نایس می توان فعالیت راهبند را شروع کرد نصب اصولی راهبند نیاز دارید . با نصب صحیح 

 . پس بهتر است که از تیم اجرایی ایران راهبند کمک بگیرید تا راهبند به صورت نامحدود کار کند

 WIL4 مدل  NICE قیمت راهبند نایس

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

 .می باشد

هر راهبندی با توجه به کارایی و امکانات آن خریداری شده و مورد استفاده قرار می گیرد پس راهبندها 
های مختلفی تولید می کنند به همین دلیل قیمت های متفاوتی دارند. اگر به دنبال  را در ابعاد و طرح

راهبندی با باالترین کیفیت و در عین حال قیمتی مناسب هستید در اینجا به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم 
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راهبند  از سایت ایران راهبند سری بزنید تا از قیمت های هر راهبند و امکانات راهبندها مخصوصا
 مطلع گردید WIL4 مدل NICE  نایس

 WIL4 مدل  NICE نمایندگی راهبند نایس

برای راحتی شما همیشه در تالش است تا بهترین راهبندها را در تمام نمایندگی ها  ایران راهبند شرکت
هستید می توانید به نمایندگی شهر  WIL4 مدل NICE راهبند نایس داشته باشد . اگر به دنبال خریداری

ب ما صحبت کنید تا بتوانید بهترین راهبند با کامل ترین امکانات را خود مراجعه کنید و با مشاورین مجر
 . خریداری کنید

 WIL4 مدل  NICE فروش راهبند نایس

در ایران راهبند تمامی قطعات جانبی راهبند و خود راهبند نیز به فروش می رسداگر به هردلیلی مشکلی 
ب این است که در این شرکت راهبندهای برای راهبندتان به وجود آمد دیگر نگران نباشید. خبر خو

 ایران راهبند مختلف و قطعات جانبی آن به فروش می رسد. در صورت در ارتباط بودن با متخصصین
 .می توانید قطعات جانبی را خریداری کنید

را  NICE راهبند نایس ا قطعه جانبیاین قطعات به همراه تیم اجرایی به محل راهبند شما می آیند ت
 .نصب 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 WIL4 مدل  NICE سیراهبند نا مدلمقاله 
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