
 

 

 راهبند امنیتی

در دو دسته  راهبند امنیتی.لیه استیکی از تجهیزات کنترل عبور و مرور وسایل نق(Security barrier)  راهبند امنیتی

 .اتوماتیک )برقی( و دستی وجود دارند

 عموما برای ورود وسایل نقلیه به منطقه محدود شده ای استفاده می شود.  راهبند امنیتی از

 :می توان به موارد زیر اشاره کرد امنیتی کاربرد های راهبند از جمله

 در مکان های نظامی راهبند امنیتی 
 در ایست های بازرسی منیتیراهبند ا 
 برای مکان های حساس در محیط های شهری راهبند امنیتی 
 در ورودی کمینهای امنیتی راهبند امنیتی 

 :انواع راهبند امنیتی

 :راهبند میله ای

راهبند از  عموما از دو جز تشکیل شده اند جز اول یک ستون است که به زمین متصل می باشد.جز دوم این راهبند ها این

ا در دوسته اتوماتیک و دستی قابل استفاده متحرک که به جز اول یعنی ستون اصلی متصل است.این راه بند ه یک میله ای

 .متر موجود می باشند 8متر تا  2از  راهبند میله ای می باشند ،

 :مکان های قابل استفاده

 پارکینگ ها 
 ورودی مکان های عمومی 

 :مزایا و معایب

 استفاده از کارت خوان 
 امکان استفاده از کنترلر های هوشمند 
 بارمقاوم در برابر رطوبت و گرد و غ 
 مقاومت کم در برابر ضربه 
 سرعت حرکت کم 
 امنیت کم در برابر حمالت 

  

 :راهبند زنجیری

بخش که دو بخش آن به شکل ستون یا میله ای است که توسط یک زنجیر به هم متصل شده اند.این زنجیر  3تشکیل شده از 

در میان دو ستون باال یا پایین میرود و کنترل عبور مرور توسط زنجیره میانی کنترل میشود ، این زنجیر ها در طول های 

 .تندمتری موجود هس 21،  01،  01

 :مکان های قابل استفاده
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به دلیل داشتن سرعت باال در حرکت زنجیر ها عموما در مکان های پر تردد مثل بیمارستان ، هتل ها ، مراکز دولتی ، اتش 

 نشانی و ... استفاده میشود

 :مزایا و معایب

 استفاده از کارت خوان ندارد 
 امکان استفاده از کنترلر های هوشمند 
  رطوبت و گرد و غبارمقاوم در برابر 
 مقاومت کم در برابر ضربه 
 سرعت حرکت بسیار باال 
 امنیت کم در برابر حمالت 
 قابلیت برق اضطراری ندارد 
 قابلیت ترمز در حین کار کرد ندارد 

 :راهبند نیزه ای

ثاینه از زمین  2سانتی ساخته شده است. این نیزه ها در طول کمتر از  01الی  01از یک بخش نیزه ای بطول  راهبند این

به دلیل استفاده در مناطق مختلف از جمله مناطق سرد و که  ندراهب خرج شده و باعث پارگی الستیک وسایل نقلیه میشود.این

 .باعث میشود یخ زدگی رخ دهد باید عملکرد سریع خود را از دست ندهد

  

 : مکان های قابل استفاده راهبند امنیتی

ه ای مرزی به دلیل تخریب در زمان کم در ورودی های پادگان ها و جاده های با عبور و مرور مهم مثل جاد راهبند این

 .استفاده می شوند

 :مزایا و معایب

 استفاده از کارت خوان ندارد 
 امکان استفاده از کنترلر های هوشمند ندارد 
 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار 
 مقاومت کم در برابر ضربه 
  ثانیه 2سرعت حرکت بسیار باال کمتر از 
 امنیت بسیار زیاد در برابر حمالت 
  درجه 53-مقاوم تا دمای 
 قابلیت برق اضطراری دارد 
 قابلیت ترمز در حین کار کرد ندارد 

 :راهبند ضد انتحاری

ها چون در مناطق حساس استفاده می شوند  راهبند برای مقابله با حمله های تروریستی طراحی می شوند ، این ها راهبند این

 .یک طراحی و اندازه نوع کارکرد ثابت ندارند

 بخش تشکیل دهنده این راهبند ها بدنه ، سیستم متحرک )موتور( ، مرکز کنترل 3
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انع ورود انتحاری و وسایل نقلیه میشود.بخش دوم بخش متحرک یا است که م راهبند ضد انتحاری بخش اول بدنه اصلی

همان موتور اصلی است که بخش اول بدنه را جا به جا می کند.بخش سوم مرکز کنترل راهبند است قسمت پردازندۀ فرایند 

عهده  را بر های هیدرولیک، کورس حرکت، تجهیزات امنیتی و کنترلیکارکردی راهبندها که وظیفۀ کنترل فشار سیلندر

 .دارد

 :مکان های قابل استفاده

 .این راهبند فقط در مناطق با حساسیت های نظامی و سیاسی بسیار باال استفاده می شود

 : مزایا و معایب راهبند امنیتی

 استفاده از کارت خوان دارد 
 دارای مرکز کنترلر 
 مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار 
 مقاومت زیاد در برابر ضربه 
 نیت بسیار زیاد در برابر حمالتام 
 قابلیت برق اضطراری دارد 
 قابلیت ترمز در حین کار کرد ندارد 
  کیلو گرم 0111تحمل وزن تا 
 قابلیت نصب دوربین برای کنترل تردد 
 امکان سفارش در ابعاد دلخواه 
  ثانیه بعد از عبور خودرو ( ۶تا  ۴دارای سیستم هوشمند کنترل تردد ) بستن مسیر 
 بازکردن مسیر هنگام قطع برق قابلیت 

 :نصب راهبند امنیتی

 برای نصب راهبند های امنیتی باید بعد اندازه گیره بدنه راهبند محل قرار گیری راهبند تعیین و شروع به گود برداری کنیم

 برای نصب راه بند باید به نکاتی توجه کرد

 نزدیک به جوی آب یا باغچه نباشد .0
 محل حرکت عابرین پیاده از جلوی راهبند امینتی نباشد .2
 متر فاصله داشته باشد 2حداقل مرکز کنترل راهبند با بدنه اصلی  .5
 در محل قرار گیری برق فشار قوی نباشد .4

 .بعد از رعایت قوانین ذکر شده گود برداری می شود و فنداسیون اصلی ساخته میشود

سپس با راه ندازی اتاق کنترل از صحت کار کرد قطعه متحرک موتور  سپس موتور و قطعه ها متحرک نصب میشود

 اطمینان حاصل میکنیم

 . در مرحله اخر بدنه اصلی بر روی قطعات متحرک نصب شده و راهبند اماده به فعالیت است

 : فروش راهبند



 

 

، نیزه ای ، ضد انتحاری و ضد  فروشنده ها در حوضه راهبند های میله ای، زنجیری ایران راهبند یکی از با تجربه ترین 

تروریستی است. ایران راهبند با به کار گیری مهندسین متخصص راهبند هایی با کارای بسیار دقیق در اختیار مشتریان خود 

 .قرار دهد.کارشناسان ایران راهبند با توجه به نیاز شما بهترین راهبند را به شما توصیه میکنند

 : راهبند امنیتی ارزان

میتوانید با شماره های درج شده داخل سایت ایران راهبند تماس حاصل  برای دریافت ارزان ترین قیمت های راهبند امنیتی

فرمایید. کارشناسان فروش ایران راهبند هم در بدست اوردن بهترین قیمت بشه شما کمک خواهند کرد و هم بهترین مشاوره 

 .را برای استفاده از بهترین راهبند به شما خواهند داد

مقاومت بسیار باال در مقابل ضربات شدید، حفاظت تا ارتفاع باال، عکس العمل شدید و ... از ویژگی های بارز راهبند امنیتی 

می باشد. از این رو عموم قطعات بکار برده شده در بدنه راهبند امنیتی از فوالد سخت می باشد.راهبند امنیتی در دو مدل 

 .روزمینی و دفنی دسته بندی می شود

 

 :قیمت راهبند امنیتی

و که قیمت به ابعاد و قطعات مورد استفاده در محل مورد نظر شما بستگی دارد ، برای دریافت قیمت دقیق تر نیاز از آن ر

 .به حضور کارشناسان ایران راهبند هست

شرکت ایران راهبند با وجود داشتن سابقه بسیار درخشان در حوضه فروش و نصب و راه اندازی راهبند های امنیتی میتواند 

 .و ... را ارائه دهد  ، بیمارستان  یمت های را برای تمام مراکز نظامی ، سیاسی ، تفریحیبهترین ق

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

 09122441266 

09121383250 

 تماس حاصل فرمایید

. 

 


