
 

 

  جنیوس SPIN 4 راهبند

محصولی تولید در کشور ایتالیا می باشد    )Barrier spin 4 jenius ( جنیوس spin 4 راهبند
 . .برند جنیوس زیر مجموعه ی شرکت فک با بیش از نیم قرن تجربه است

 . ثانیه باز و بسته می شود 4می باشد که در عرض متری  5این راهبند از ساختار یک بوم 

از این رو به دلیل طول میله ی کوتاهی که دارد ، جهت استفاده در مکان های مسکونی و تجاری مناسب 
 . می باشد

ولت  220جنیوس دارای عملکرد الکترو مکانیکی می باشد ، که منبع تغذیه آن معادل  spin 4 راهبند
برای باز و بسته شدن برخوردار است و همچنین تعداد ترددی که در هر ساعت  است و از قدرت باالیی

 . مرتبه می باشد 35تعبیه شده  برای این راهبند 

این مدل راهبند قابلیت نصب چشمی و فتوسل را دارد و دارای مرکز کنترل مجهز به ورودی جداگانه 
می شود زمانی که مانعی به دستگاه  جهت دستور باز و بسته شدن می باشد ، که همین قابلیت سبب

برخورد می کند سریعا به باال بر میگردد . که در این صورت این راهبند در سه حالت کامال باز ، کامال 
 . بسته و حالت باز و بسته قرار میگیرد

می  درجه ای نیز تولید و عرضه 90متری با قابلیت تا شوندگی  4قابل به ذکر است که این راهبند با بوم 
 .گردد ، که می توان آن را برای محیط هایی که دارای محدودیت ارتفاع می باشد به کار برد

برای کاربران فراهم نموده است ، امکان استفاده  راهبند جنیوس یکی دیگر از امکاناتی که این نوع از 
ین راهبند نصب متر فنس را برای ا 4از فنس بجای میله می باشد که در این صورت تنها می توان تا 

 .نمود

جنیوس از جنس استیل با پوشش رنگی پلی استر پودری می باشد که همین موضوع نیز  spin 4 راهبند
درجه سانتی گراد را  140در برابر حرارت مقاومت باالیی داشته باشند و دمایی برابر با  سبب شده 

 . رای راهبند وجود نداردمتحمل شوند . بنا براین در حالت بروز آتش سوزی ، جای نگرانی ب

مانند جنوب کشور بسیار مناسب است و به خوبی به  همچنین این راهبند در شرایط آب و هوایی سخت 
 . + درجه سانتی گراد می باشد55تا  -20کار خود ادامه می دهد که محدوده ی دمای آن نیز از 

این قابلیت ، ضمانت حفاظت در  می باشد ، که IP44 جنیوس دارای درجه حفاظت spin 4  راهبند مدل
میلیمتر،  1.0برابر پاشیده شدن آب بیشتر از باران و همچنین حفاظت در برابر جامدات بزرگ تر از 

 .مانند سیم را به کاربر می دهد

 : از جمله دیگر مزایای این وسیله کار آمد به شرح زیر می باشد

 مناسب برای محل هایی با تردد باال 

 سرعت باال در باز و بسته شدن میله متحرک 
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 )دارای سیستم خالص کن دستی )به منظور استفاده در مواقع قطع برق 

 دارای مرکز کنترل پیشرفته به همراه لیمیت سوییچ به منظور تعیین موقعیت راهبند. 

  متر 4امکان نصب میله و فنس به طول حداکثر 

 ترقابلیت اتصال به کارتخوان برای امنیت بیش 

 قابلیت نصب دوربین کنترل پالک های وسایل نقلیه 

  ولت ۲۴سیستم الکترومکانیک مجهز به موتور 

 دارای بدنه مقاوم از جنس استیل با پوشش رنگ پلی استر پودری 

 دارای مرکز کنترل مجهز به ورودی جداگانه جهت دستور باز و بسته 

  تنظیم حساسیت(سنسور برگشت میله در صورت برخورد با مانع )با قابلیت 

 قابلیت دو زمانه کردن را دارد . 

 قابلیت نصب چشمی و فتوسل برای کنترل عبور و مرور افراد 

را ندارد ، اشاره  ups جنیوس نیز می توان به اینکه قابلیت برق اظطراری spin 4 از معایب راهبند
 . نمود

 : جنیوس spin 4 خرید راهبند

جنیوس می باشد که شما را در  spin 4 شرکت ایران راهبند یکی از برترین وارد کننده های راهبند مدل
 . امر خرید راهبندی با قطعات اصل و با کیفیت به همراه ضمانت نامه راهنمایی می کنند

هبند دیدن شما مشتریان عزیز با مراجعه کردن به سایت ایران راهبند میتوانید از انواع این مدل از را
فرمائید و جهت خرید محصول مورد نظر خود با شمارهای مندرج شده در سایت تماس حاصل فرمائید ، 
و تمامی در خواست های خودرا به مشاورین مجرب ایران راهبند انتقال دهید ، تا آنها شمارا در در امر 

 . امن و با کیفیت با قیمتی مقرون به صرفه راهنمایی کنند  خرید راهبندی

  :جنیوس spin 4 نمایندگی راهبند

 یکی از وارد کنندگان ایران راهبند همانطور که گفتیم برند جنیوس یک برند ایتالیایی می باشد و شرکت
 . جنیوس می باشد spin 4 راهبند

جنیوس توانسته امتیاز  spin 4 در طی سال های طوالنی با انجام چندین پروژه در حوضه نصب راهبند
زیادی کسب کند و با به کار بردن قطعاتی اصل و جلب رضایت مشتریان خود نمایندگی های زیادی در 

ایندگی های این راهبند تنها کافیست به سایت سرتا سرکشور احداث کرده است . برای مطلع شدن از نم
 . ایران راهبند مراجعه کنید

 : جنیوس spin 4 نصب راهبند

 .جنیوس ابتدا باید محل مورد نظر برای نصب آماده سازی شود spin 4 برای نصب راهبند

که روی می باشد ،  50*50یعنی فدراسیون به وسیله سیمان و ماسه درست می شود که معموال در ابعاد 
این فدراسیون پایه ی راهبند قرار می گیرد و همچنین باید به این موضوع توجه داشت که محل انتخاب 
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شده به جهت نصب مزاحمتی برای عابرین پیاده نداشته باشد و فضایی هم برای عبور متور سیکلت به 
 هنگام بسته بودن راهبند وجود نداشته باشد و

صب می گردد . که اگر راهبند از نوع از تاشو باشد یک مفصلی بین بوم در مرحله پایانی بوم راهبند ن
 . قرار می گیرد

جهت نصب این راهبند می توانید با شماره های تماس مشاورین ایران راهبند تماس بگیرید و همانگی 
 . جنیوس را انجام دهید spin 4 های الزم جهت نصب راهبند

  :جنیوس spin 4 فروش راهبند

ایران راهبند با تجربه ای که در زمینه فروش و نصب پروژه های مختلف در سر تا سر کشوررا دارد ، 
 . باشدیکی از معتبر ترین شرکت ها در حوضه فروش راهبند می 

 شما می توانید با مراجعه به سایت ایران راهبند این امکان را داشته باشید که از انواع مختلف راهبند
spin 4 جنیوس دیدن کنید و در صورت نیاز اقدام به خرید و درخواست نصب کنید. 

ل به کار رفته در این راهبند ، این امکان را نیز فراهم با داشتن تمامی قطعات محرکه اص  ایران راهبند
که تمامی این  جنیوس به شما کمک کنند ،  spin 4 می آورد که در صورت خرابی قطعه ای از راهبند

 خدمات تا زمان گارانتی داشتن محصول تعهد می نماید

نتی نیز هر زمان که نیاز که به صورت رایگان به رفع مشکل پیش آمده بپردازد ودر صورت اتمام گارا 
 . به قطعات جانبی داشتید می توانید از سایت ایران راهبند کمک بگیرید و آن قطعه را تهیه کنید

  :جنیوس spin 4 قیمت راهبند

توصیه می  spin 4 تر و دریافت اطالعات کامل از مدل و برند راهبندبرای دریافت قیمت های دقیق 
  .تماس بگیرید ، ودرخواست مشاوره کنید ایران راهبند شود با مشاورین ماهر سایت

امروز به دلیل طیف گسترده ای از نوسانات بازار و مدل ، برندها ، ابعاد و .. قیمت مشخصی برای 
 وجود ندارد ، به همین سبب بهتر است از مشاورین ایران راهبند spin 4 راهبند راهبند

 . ندکمک بگیرید ، تا امکان کاالیی با کیفیت و اصل با قیمتی مقرون به صرفه را برای شما فراهم آور

ایران راهبند با ضمانت اصل بودن قطعات راهبند و قیمت هایی مناسب تر از سطح بازار فروش به شما 
 . ارائه می دهد

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

 09122441266 
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09121383250 

 .فرمایید تماس حاصل

 

 برای سایت ایران راهبند جنیوس spin 4مقاله راهبند  


