
 

 

 انواع راهبند

 :مدل های مختلفی دارند که می توان اینگونه نام برد )Type Barrier  ( انواع راهبند

  راهبند اهرمی: این نوع از راهبند دارای اهرم افقی می باشد. در واقع راهبند اهرمی یک تیرک
درجه ای نسبت به خود متصل شده است. خود راهبند  90افقی است که به یک پایه با زاویه 

 .اهرمی دارای دو نوع الکترومکانیک و الکتروهیدرولیک می باشد

 عمدتا دارای چرخ می باشد که این نوع راهبند را قابل حمل  راهبند آکاردئونی: این نوع راهبند
می کند. راهبند آکاردئونی برای مکان های با نیاز مسدود سازی موقت بسیار مناسب است ، 

 .میتوان راهبند آکاردئونی را یکی از انواع راهبند پر کاربرد حتی در خیابان ها نام برد

 ستیل که عموما در باالی آن چراغ هایی جهت شناسایی در راهبند ستونی: این راهبند دارای بدنه ا
 .ب نصب می شود، می باشد. سیستم راهبند ستونی هیدرولیک می باشد

 راهبند میله ای

این راهبند دارای کارکردی فوق العاده و کارایی بسیار باال در نوع خود یک راهبند بی نقص محسوب 
 رای کارکرد مطمئن در همه ی محیط ها مناسب است. جنسولت ب 24می شود. راهبند میله ای با ولتاژ 

از آلومینیومی است و دارای بدنه محکم و محافظت فوق العاده ای در مقابل عناصر  راهبند میله ای
 .فیزیکی و صدمات احتمالی دارد

ای کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه راهبند میله ای می باشد، این راهبند یکی از کارآمدترین راهبندها بر
و دستی است. از راهبند میله ای بیشتر در مکان های عمومی استفاده  راهبند اتوماتیک دارای دو مدل

 .ده ترین راهبندها محسوب می شودمی شود و یکی از پرکاربرد ترین و پر استفا

دارای طول میله در اندازه های مختلف دو تا هشت متری وجود دارد و برای برای ورود  راهبند میله ای
 .و خروج خودروها محدودیت ایجاد می کند

قابل مشاهده می باشد ، از انواع راهبند میله ای می توان به مدل انواع راهبند میله ای در بخش های زیر 
 .، اهرمی اشاره کرد تلسکوپی ، بوم تاشو های

 راهبند اهرمی

برای کنترل رفت و آمد افراد و یا وسایل نقلیه برای ورود و خروج به درون مکان خاصی  راهبند اهرمی
مورد استفاده قرار می گیرد. این راهبند از ورود افراد متفرقه و یا خودروهای غیر مجاز برای ورود به 

  .مورد نظر جلوگیری می شود داخل مکان

این راهبند به صورت یک تیرک افقی است که به یک پایه لوال شده است و حول مفصل می چرخد که 
برای مسدود کردن عبور و مرور و کنترل گذرگاه عبور خودروها به کار گرفته می شود. عملکرد 

عمودی به سمت باال حرکت می راهبند اهرمی بدین صورت است که نوک آزاد بوم را در راستای قوس 
  .کند
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بوم ها اغلب داری یک فنر تعادلی هستند که سبب آسان شدن حرکت راهبند به سمت باال می شود و 
نیروی وارده روی موتور را کاهش می دهد و موجب افزایش طول عمر راهبند می گردد. راهبند اهرمی 

اه آهن، مکان های بازرگانی و در ورودی پارکینگ ها، عوارضی، انبار کاال، ریل های ر
 .مجتمع های اداری و اماکن اختصاصی، مجتمع های مسکونی و بیمارستان ها کاربرد دارد تجاری، 

یکی از انواع راهبند که بسیار کار آمد است در بین انواع راهبند ها راهبند میله است که در تمام مکان ها 
 قابل استفاده می باشد

 راهبند با بوم تاشو

در مکان هایی استفاده می شود که دارای محدودیت ارتفاع هستند، و از نظر قیمت و  راهبند با بوم تاشو
کیفیت دارای جایگاه مناسبی هستند. راهبند با بوم تاشو دارای تنوع کاال باالیی هستند که می توان به 

  .درجه اشاره نمود 180درجه و  90ا بوم تاشو راهبند ب

متری راهبند، توانایی حرکت به باال و باز  5اگر ورودی ساختمان شما دارای ارتفاع کوتاهی باشد بوم 
با استفاده از قدرت موتور  راهبند با بوم تاشو کردن مسیر را نخواهد داشت، به همین دلیل

درجه زاویه می گیرد و روی خود تا می  90الکترومکانیکی که دارد، در لحظه دریافت فرمان بوم آن 
ثانیه طول می کشد. این راهبند ضد آب است و در محیط  6شود که زمان بازشوی این راهبند نزدیک به 

 .های مختلف می توان آن را مورد استفاده قرار داد

سیستم کنترل تردد وسایل نقلیه نیز سازگار نمود تا بیشترین   ند با بوم تاشو را می توان از طریقراهب 
امنیت رفت و آمد وسایل نقلیه را از این مجموعه کنترل کند. این راهبند دارای عملکردی بسیار مناسب 

نازک بر روی که می تواند به شکل پالک خوان و یا تگ خوان باشد، به طوری که یک تگ برچسبی 
 .شیشه خودرو قرار می گیرد و برای دستگاه کنترلر تعریف می گردد

در این صورت با نزدیک شدن وسایل نقلیه به ورودی ساختمان، توسط کنترل پنل تگ خوانده می شود و 
راهبند پارکینگی یا جک درب اتوماتیک به شکل خودکار باز می شود و یکی از راهبند هایی است که 

 کمی برای باز شدن نسبت به انواع راهبند میله ای نیاز داردارتفاع 

 راهبند تلسکوپی

برای کنترل رفت و آمد و ورود و خروج وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرد. این  راهبند تلسکوپی
همچنین از   ا، پاسگاه ها و ورودی مناطق محدود کاربرد دارد.راهبند در مکان هایی از جمله پارکینگ ه

قابلیت  راهبند تلسکوپی .این راهبند برای برای کنترل عبور از غرفه های عوارض استفاده می شود
بک وزن و پایدار برای مکان های نصب آسان و سریع دارد و برای تامین امنیت پارکینگ، بسیار س

  .داخلی و خارجی استفاده می گردد

این راهبند برای بستن راه های دسترسی، خروجی ها و ورودی ها مناسب است و از یک یا چند مولفه 
برای ایجاد یک راه حل خودکار بررسی ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد. این اطمینان را می دهد که 

 .لیه مجاز می توانند به منطقه ورود کنند که راه حل دسترسی را کنترل می کندتنها وسایل نق
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این راهبند از جنس آلومینیوم ساخته شده است که روی آن را پوشش ضد گرد و غبار و رطوبت استفاده 
 . شده است و این نوع راهبند از انواع راهبند هایی است که میتواند تغییر اندازه میله دهد

 راهبند ستونی

دو نوع راهبند ستونی از انواع راهبند وجود دارد؛ راهبند ستونی یا بوالرد معمولی، راهبند ستونی یا 
بیشتر برای مکان های اداری و تجاری، مسکونی که از   بوالرد ضد تروریستی. راهبند ستونی معمولی

  .نظر امنیتی دارای اهمیتی بسیاری نمی باشند کاربرد دارند

یا ضد تروریستی برای مکان های نظامی و محیط هایی که از نظر امنیت دارای اهمیت  راهنبد ستونی
بسیاری می باشند کاربرد دارند و به راحتی شکسته نمی شوند و در برابر وسایل نقلیه مقاوم هستند. این 

در بیشتر مکان ها استفاده می شود و دارای ظاهری   ند ها می باشد کهراهبند از تعداد محدودی از راهب
 .به شکل ستون هایی است که در پیاده روها برای مانع از عبور وسایل نقلیه جایگذاری شدن شبیه است

کاربران این راهبندها را براساس نیاز خود خریداری می کنند به عنوان مثال برای مکان هایی که دارای  
ورودی بلند هستند راهبندهایی با بوم بزرگ خریداری می کنند و یا در مکان هایی که ورودی کوچکی 

 .دارند از راهبندهای با بوم کوتاه استفاده می کنند

  اهنبد هایی است که می توان در هرجایی استفاده کردراهبند ستونی از انواع ر

 راهبند کشویی

این راهبند همانند کشویی عمل می کند و برای فضاهایی مناسب است که امکان استفاده از راهبند اهرمی 
این امکان را دارد که به صورت دو طرف  کشوییراهبند  .به سبب محدودیت فضا وجود نداشته باشد

 .متر پوشش دهد 30و بسته شود و می تواند مساحتی را به طول   باز

 این راهبند یکی از انواع راهبند پر کاربرد است

این راهبند نسبت به دیگر راهبندها فضای کمتری را اشغال می کند و از حمل راحت تری برخوردار 
می توان به یکی از رایج ترین و پرمصرف ترین راهبندهای موجود در بازار است. راهبند کشویی را 

 .اشاره کرد. از مزیت های راهبند کشوی می توان به موارد زیر اشاره کرد

 ضد آب و دارای ایستایی باال

 دارای حرکت آرام و بدون لرزش

 دارای سنسور تشخیص مانع

 .به هر نوع کنترل تردد امکان نصب وجود دارد

 ایندگی انواع راهبندنم
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است ، شما می توانید با  ایران راهبند یکی از نمایندگی های مورد اطمینان برای خرید انواع راهبند سایت
  . ز کنیداقدام به خرید انواع راهبند مورد نیا ایران راهبند ورود به سایت

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبندراهبند  انواع مقاله
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