
 

 

 6WILمدل NICE راهبند نایس

متر می باشد. تردد  6حدود   )Barrier NICE Wil6  (یا WIL6  مدل NICE راهبند نایس عرض
 .دانست WIL6 مدل NICE باال نیز از دیگر قابلیت های راهبند نایس

 NICE راهبند نایس

الکترومکانیک که برای سازمان ها و پارکینگ ها کاربرد دارد و از امنیت  راهبندهای اتوماتیک یکی از
می باشد. از راهبندهایی که دارای عملکردی ساده و  NICE راهبند نایس بسیار باالیی برخوردار است،

 راهبند نایس با کیفیتی باال، توانایی ایجاد ایمنی بیشتری را در هر وضعیتی برای کاربران را دارا است
 NICEاست. 

برای کنترل رفت و آمد ها در تمامی  ، یکی از راهبندهایی محسوب می شود کهNICE راهبند نایس
انواع دسترسی ها از جمله ریل های راه آهن، هتل ها، فرودگاه ها، پارکینگ، بیمارستان ها و مراکز 

خرید طراحی شده است. برای کنترل رفت و آمد حتی در مکان های پرتردد استفاده از این 
بردهای این راهبند می توان به این موارد راهکاری بسیار منطقی و درست می باشد. از کار  راهبندها

 .اشاره نمود

 .در زمان باز و بسته شدن و برخورد با موانع دارای عملکرد و سیستم ایمنی مقاوم هستند

 .در صورت قطع برق می توان از طریق باطری به کار خود ادامه دهد

 .ستدر زمان باز و بسته شدن این راهبند دارای قابلیت تنظیم کاهش سرعت ا

 .این راهبند دارای تنظیم سرعت می باشد

استفاده از راهبند الکترومکانیکی جهت مجتع های مسکونی، مکان های تجاری، صنعتی و اداری، 
 .پارکینگ های عمومی

 WIL6 مدل NICE راهبند نایس

با  ولت و 230این راهبند برای کنترل تردد به صورت نامحدود )سه تکه( است و دارای سیستم موتوری 
متر، پایه ثابت، برد کنترل فالش کننده و قابلیت تجهیز به باطری می باشد. نحوه عملکرد  6حداکثر طول 
 .به صورت زیر می باشد WIL6 مدل NICE راهبند نایس

1 - Stop Ampere  میزان شدت جریان موتور را تنظیم می کند، یعنی موتور را با میزان شدن
 .دهد Stop فرمان  و می تواند جریانی توسط پتانسیومتر تنظیم

2 - Pause Time میزان تایم برای بسته شدن درب به شکل خودکار را تنظیم می کند. 

3 - Working Force میزان قدرت موتور طراحی شده را تنظیم می کند. 
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4 - Slowing Down Force  میزان قدرت موتور را در حالت انتهای آهسته باز و بسته شدن اهرم
 .یم می کندرا تنظ

 WIL6 مدل NICE نصب راهبند نایس

در نمایندگی ایران راهبند توسط کارشناسان متخصص صورت  WIL6 مدل NICE راهبند نایس نصب
راجعه نمایند و می گیرد. کاربران می توانند برای نصب راهبندهای خود به نمایندگی یا به سایت ما م
  .درخواست خود را به کارشناسان ما اطالع دهند تا راهنمایی های الزم صورت گیرد

برای نصب این راهبند و تنظیم برد اصلی آن ابتدا اهرم راهبند را نصب و فنر قسمت مکانیکی را تنظیم 
و پایین شود. اهرم  درجه باال 45نمایید. این راهبند باید طوری نصب و تنظیم شود که اهرم به صورت 

 .باید در ناحیه وسط قرار گیرد و دستگاه را از حالت خالص درآورده و قفل کنید

باید چند نکته را در نظر بگیرید. راهبند باید به صورتی  WIL6 مدل NICE قبل از نصب راهبند نایس
که وسایل نقلیه نتوانند  تعیین شود که مانع عبور عابرین پیاده نشود، فاصله ستون ها به اندازه ای نباشد

  .عبور کنند

بعد از مشخص کردن مکان نصب راهبند نیاز است که مکان مشخص شده گود برداری شود و سپس 
محفظه راهبند نصب گردد و فضای خالی ما بین زمین گود برداری شده و محفظه راهبند را با بتن پر 

 .تا در این صورت راهبند در جای خود ثابت بماند  کرده

 WIL6 مدل NICE قیمت راهبند نایس

دارای قطعات و بدنه های مختلفی هستند و از همه  WIL6 مدل NICE راهبند نایس از آنجایی که
مهمتر در بازار دارای نوسانات قیمت هستند بهترین روش برای داشتن اطالعات دقیق از قیمت راهبند 

ناسان ما می باشد. کارش ایران راهبند داشتن ارتباط با مشاورین و کارشناسان WIL6  مدل NICE نایس
مشاوره های رایگان به شما کمک می کنند بهترین قطعات و با کفیت باال و هزینه   با ارائه
  .براساس نیاز کاربران به آن ها معرفی کنند  مناسب

شرکت ایران راهبند با در اختیار داشتن و استفاده از بهترین قطعات و کارشناسان مجرب قیمت های 
 .ر شرکت به مشتریان عزیز ارائه می دهندمناسب تری در مقایسه با دیگ

را براساس برند، ابعاد و امکانات و کارایی تعیین می کنند. اگر  WIL6  مدل NICE قیمت راهبند نایس 
کاربران می خواهند اقدام به خرید این مدل راهبند نمایند ما به شما توصیه می کنیم در صورتی که 

با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید  سایت ما مراجعه نمایید و یا  اطالعات کافی در این رابطه ندارید به
تا اطالعات دقیق و کافی دریافت را در اختیار شما قرار دهند. در صورت خرید محصوالت ما در اسرع 

 .وقت برای شما ارسال می گردد

 WIL6 مدل NICE نمایندگی راهبند نایس
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ر بازار زیاد شده است برای خرید راهبند از یک نمایندگی از آنجایی که راهبندهای تقلبی و بی کیفیت د
معتبر و با سابقه خریداری نمایید. یکی از نمایندگی های معبتر با داشتن سابقه عالی در زمینه فروش و 

نمایندگی دارد و به صورت آنالین  در سراسر نقاط کشور که WIL6 مدل NICE راهبند نایس نصب
 .نیز از محصوالت خود پشتیبانی می کنند ایران راهبند است

اگر به نمایندگی ایران راهبند دسترسی دارید می توانید به سهولت به نمایندگی ما مراجعه نمایید و به 
تمام  ایران راهبند . صورت حضوری از راهنمایی ها و مشاوره های کارشناسان ما بهره مند شوید

محصوالت خود را تضمین شده و اصل در اختیار مشتریان گرامی قرار می دهد تا با اطمینان خاطر 
اقدام به خرید راهبند نمایند. در صورت هر گونه مشکل می توانید مشکالت خود را با نمایندگی ایران 

 .د تا در زمان تعیین شده و به سرعت به مشکل شما رسیدگی و حل کنندراهبند در میان بگذاری

 WIL6 مدل NICE فروش راهبند نایس

 مدل NICE راهبند نایس یکی از معتبرترین و پرفروش ترین نمایندگی ها در زمینه فروش و نصب
 WIL6د می باشد، که تمام قطعات اصل و اورجینال را در اختیار مشتریان خود شرکت ایران راهبن

می   WIL6 مدل NICE قرار می دهد. برای اطالعات بیشتر و آگاهی از نحوه فروش راهبند نایس
رجوع کنید و با کیفیت ترین راهبندها را انتخاب کنید و درخواست نصب  ایران راهبند توانید به سایت

 .راهبند دهید

از آنجایی که راهبندها به صورت نامحدود در طول شبانه روز از آن ها استفاده می شود این امکان نیز 
ان را به وجود دارد که در حین استفاده مداوم قطعات آن دچار خرابی شوند شرکت ایران راهبند این اطمین

شما می دهند که تمام قطعات اصل و اورجینال را از سایت و یا نمایندگی های ایران راهبند خریداری 
 .کنید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند WIL6 مدل  NICE سیراهبند نا مدلمقاله 
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