
 

 

 APRIMATIC راهبند اپریماتیک

ساخت کشور ایتالیا می باشد. البته   )Barrierd Aprimatic  (یا APRIMATIC راهبند اپریماتیک
در فرانسه، انگلستان و اسپانیا نیز دارای کارخانه هایی می  APRIMATIC شرکت راهبند اپریماتیک

دارای ویژگی هایی چون امکان تردد نامحدود و همچنین  APRIMATIC راهبند اپریماتیک .باشد
 .قطع برق را در اختیار قرار می دهدکارکرد در زمان 

 : راهبند اپریماتیک

راهبند اپرماتیک ساخت کشور ایتالیا می باشد که به دلیل محصوالت متفاوتی از قبیل انواع راهبند ارائه 
 . کرده خیلی زود جایگاه خود را به عنوان برندی خوش نام ثبت نموده است

 . و اسپانیا نیز دارای کارخانه هایی می باشد قابل به ذکر است که ، اپریماتیک در فرانسه

شرکت اپریماتیک ، در واقع تولید کننده انواع راهبند از جنس های مقاوم برای کنترل عبور و مرور 
 . نامحدود وسایل نقلیه برای مکان های پرتردد می باشد

 . ولت می باشد 220آنها این راهبندها دارای عملکرد الکترو مکانیکی می باشد و ولتاژ برق مورد نیاز 

می باشد که این درجه حفاظت به این  ip54 راهبند اپریماتیک دارای درجه حفاظت با استاندار جهانی
معنی است که این قابلیت این را دارد که در شرایط آب و هوایی سخت مورد استفاده قرار گیرد بدون 

 . اینکه آسیبی ببیند

  :قیمت راهبند اپریماتیک

امروزه به دلیل نوساناتی در سطح بازار فروش وجود دارد واینکه راهبند اپریماتیک دارای مدل و ابعاد 
 . متفاوتی می باشد مبلغ دقیقی برای این محصول تعریف نشده است

 ایران راهبند به همین دلیل می توانید برای کسب اطالع دقیق از قیمت های راهبند اپریماتیک به سایت
مراجعه کرده وبا شماره های تماس مشاورین مجرب ما در دفتر فروش تماس حاصل فرمائید و از آنها 

 . محصولی با کیفیت با رائه بهترین قیمت برخوردار شوید درخواست مشاوره و راهنمایی کنید تا از

  

 : فروش راهبند اپریماتیک

نصب و فروش چندین پروژه انواع راهبند اپریماتیک توانسته سابقه ی بسیار عالی در  ایران راهبند سایت
 ت مطلوب و ارائه بهترینزمینه فروش کسب کند و با عرضه راهبندی با کیفی

 . قیمت و خدمات پس از فروش جلب رضایت بیشتری از مشتریان مربوط به سایت خود را جلب کند
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ایران راهبند می کوشد با محصوالت اصل و باکیفیت و تیم فروش ماهری که دارد خود را در زمینه 
 . فروش راهبند اپریماتیک در سطح بازار به بیشترین محبوبیت برساند

  

 : نصب راهبند اپریماتیک

جهت هماهنگی نصب راه بند اپریماتیک خریداری شده می توانید با شماره تلفن های موجود در سایت 
 . ایران راهبند تماس گرفته و با کمک مشاورین فروش به خواسته ی خود برسید

ه اشتباه در نصب بهتر است برای نصب این راهبند ها هماهنگی های الزم را انجام دهید زیرا هرگون
 . موجب آسیب زدن به راهبند نصب شده می شود

نصب این راهبند معموال یک روز زمان میبرد و مکان انتخابی برای نصب نباید سبب ایجاد مزاحمت 
بهترین  راهبندایران  برای رفت و آمد شخص شود . به این ترتیب شما می توانید به کمک مشاورین

 . مکان و نصب راهبند مورد نظر خواهید رسید

  

 : انواع راهبند اپریماتیک

راهبند اپریماتیک انواع مختلفی از راهبندها در ابعاد متفاوت را دارا می باشد و در ادامه به شرح کلی 
 : آنها می پردازیم

متری است که چراغ های پر  8یک راهبند پرقدرت با بومی به ابعاد I 8000راهبند اپریماتیک مدل 
روی آن نصب می شود که این ویژگی آن سبب می شود که به هنگام تاریکی شب که دید  SMD نور

 . شودکمتری نسبت به روز وود دارد راهبند به راحتی دیده شود و مانع از برخورد وسایل نقلیه به آن 

ثانیه به طول می انجامد .ودلیل سرعت کم این  9الی  5سرعت باز و بسته شدن این نوع راهبند از 
 . متری آن است 8راهبند بوم 

این نوع راهبند قابلیت اتصال به کارت خوان ، دستگاه کنترل تردد و دستگاه های تگ خوان را دارد . که 
ه خودرو چسبیده می شود وپالک خودرو با دستگاه عملکرد آنها به این صورت است یک تگ به شیش

خوانده می شود وبه حالت خودکار بوم  reader کنترل تردد هماهنگ می شود و به هنگام ورود توسط
 . به باال می رود

درجه ای و قابلیت دو زمانه بودن آن  90از ویژگی های دیگراین راهبند قابلیت بازشوندگی با زاویه 
 . است

یکی از راهبند هایی به شمار می رود که تمامی قابلیت های یک راهبند I 4000راهبند اپریماتیک مدل 
 . با کیفیت را دارا می باشد
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 . می باشد  ولت 220این راهبند دارای عملکرد الکترو مکانیک و ولتاژبرق 

متر می باشد که روی این بوم همانند مدل دیگری که ذکر  4رفته در این مدل راهبند در ابعاد  بوم به کار
وات شارژ میگردد . سرعت  12شد المپ های اس ام دی سرتا سر آن کار شده است که با باتری 

 . ثانیه طول می کشد 5تا  2بازشوندگی این بوم حدود 

را دارد که به هنگام قطع برق بتوان از آن استفاده نمود . این راهبند قابلیت اتصال به برق اضطراری 
 . همچنین از قابلیت نصب دستگاه کنترل تردد، دستگاه کارت خوان و تگ خوان نیز برخوردار است

ولت کار می کند و دارای  24ولت و ولتاژکاری  220با برق ورودی  6000Iراهبند اپریماتیک مدل 
 . دارای تردد نا محدود در شبانه روز می باشد عملکرد الکترومکانیک می باشد و

 . ثانیه است 5تا  2متر می باشد و سرعت باز شدن  6  حداکثر طول بوم این راهبند

این مدل راهبند دارای قابلیت های فراوانی می باشد از جمله نصب کارتخوان که این محصول را برای 
مانند پارکینگ های خصوصی و عمومی و مکان های که موقعیت ثبت اداری و نظامی دارند  اماکنی

 . مناسب نموده است

  

متر تشکیل می شود و از عملکرد الکترو  5که از بک بوم با ابعاد I 5000راهبند اپریماتیک مدل 
ولتی می باشد که برای مکان هایی با ورودی حساس  24ردار است .و دارای منبع تغذیه مکانیکی برخو

 . ثانیه انجام می شود 5الی  2زمان بازو بسته شدن بوم این راهبند بین  می باشند مناسب است زیرا 

 . این راهبند نیز مانند دیگر مدل های ذکر شده دارای تردد نامحدود می باشد

اهبند از آلومینیوم و ورنگ الکترو استاتیک مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی سخت جنس بدنه ی این ر
 . وبد می باشد

  

که این قبیل راهبند ها عموما برای مکان هایی قابل استفاده می   BIG300 تیک مدلراهبند ستونی اپریما
 . باشد که معموال دارای محدودیت فضا می باشند و امکان استفاده از راهبند اهرمی برایشان وجود ندارد

همچنین  ولتی کار می کند . و 230این نوع راهبند دارای عملکرد الکتروهیدرولیکی می باشد و با ولتاژ 
از عملکرد آرام و بی صدایی برخوردار است که همین ویژگی برتریت این محصول را می رساند . 

 -40عالوه براین ها جنس بدنه ی این راهبندها به گونه ای می باشد که در برابر تغییرات جوی دما از 
بلو های فرمان طراحی + درجه سانتی گراد کارایی داشته باشد . و همچنین تا55درجه سانتی گراد الی 

 . شده برای این نوع راهبند در مقابل نوسانات شدید برق مقاوم است
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این محصول از لحاظ شکل ظاهری یک استوانه فوالدی می باشد که به کمک سیستم هدایت کننده خطی 
به سمت باال و پایین حرکت می کند ، کل این مجموعه درون یک گودال به داخل زمین فرو می رود و 

 . عملکرد آن از طریق مدار فرمان که در اتاق کنترل نصب شده هدایت می شود

 .همچنین مانند دیگر مدل های راهبند اپریماتیک قابلیت اتصال به دستگاه کارتخوان را دارد  و

 .ودیگر اینکه مجهز به چراغ چشمک زن می باشد که دید مناسبی برای وسایل نقلیه ایجاد کند

 . می باشد IP54 د شده از این برند دارای درجه حفاظتتمامی مدل های یا 

  :نمایندگی راهبند اپریماتیک

  .بند های اپریماتیک می باشداز نمایندگی های رسمی ومعتبر راه ایران راهبند سایت

شما می توانید با مراجعه به سایت ایران راهبند از تمامی نمایندگی های این راهبند در سر تا سرکشور 
 . مطلع شوید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 راهبندبرای سایت ایران  ماتیکیاپرراهبند مقاله 

https://irrahband.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
tel://+982155441824/

