
 

 

 مشخصات راهبند برقی فک

می توان در ابتدا به کشور سازنده راهبند برقی    )Electric FACC  (مشخصات راهبند برقی فک از
فک اشاره کرد که ساخت ایتالیا می باشد. ویژگی بارز راهبند برقی فک کارایی بی نظیر آن در مکان های 

 .پرتردد می باشد

راه بند برقی فک با دارا بودن این ویژگی مناسب برای ورودی پارکینگ های عمومی، کارخانه ها و ... 
 .نوع الکترومکانیک راهبند برقی فک برای این منظور کامال مناسب می باشد می باشد.

ثانیه( است که این  5دومین ویژگی بی نظیر راهبند برقی فک زمان باز و بسته شدن بسیار کم آن ) حدود 
 ویژگی سبب می شود هر چه بیشتر مناسب مکان های پرتردد شود به طور مثال با استفاده از راه بند برقی
 .فک در یک پارکینگ عمومی و با وجود این سرعت عمل سبب کنترل رفت و آمد بسیار سریع می شود

سومین ویژگی بی نظیر و کامال فنی راهبند برقی فک این است که در آن اتصاالت غیر چرخ دنده ای 
فک  وجود دارد که سبب می شود در صورت بروز تصادفات هیچ آسیبی به اجزای حیاتی راه بند برقی

 .وارد نشود

متر تولید و عرضه می گردد و دارای جنس بدنه ی با طراحی  8تا  2راه بند برقی فک در ابعاد بوم از 
الکترو مکانیکی و   و پوشش محافظ فوالدی با پودر پلی استرمی باشد و از دو عملکرد موتوری  مدرن

 . استهیدرولیکی بهره مند می باشد ، که مناسب برای مکان های پرتردد 

این راهبند مانعی برای عبور افراد و وسایل نقلیه می باشد و در ورودی پارکینگ ها ، عوارضی جاده ها 
 . ، کارخانه جات ، مجتمع های بزرگ و ... جهت کنترل تردد تردد استفاده می شود

که این  ثانیه به طول می انجامد ، 5زمان باز و بسته شدن راه بند برقی فک بسیار کم است و حدود 
 . کنترل سریع مانع از ترافیک می شود وسبب کنترل سریع رفت و آمد می شود

موتور استفاده شده در این راهبند از نوع براش لس می باشد ، که در موتور براش لس جاروبک ثابت 
 . می باشد و به همین دلیل اصطکاک نیز وجود ندارد

ه دوام بیشتری نسبت به موتورهای براش دارند و تا مورد حائز اهمیت این نوع موتورها در این است ک
 .دوسال نیز نیاز به هیچگونه سرویس و نگهداری ندارند

ولت رمز گذاری شده را دارا می باشد که به دلیل همین ویژگی ها امکان تردد  24همچنین قدرت موتور 
 . ندارندنامحدود برای این راهبند ها فراهم آمده است و محدودیتی برای این موضوع 

در ساختار راه بند برقی فک هیچگونه چرخ دنده ای وجود ندارد که همین امر سبب می شود در صورت 
 . بروز تصادف هیچ آسیبی به اجزاء حیاتی راهبند وارد نشود

راه بند برقی فک قابلیت نصب ریموت را دارد تا بتوان از راه دورآن را باز و بسته کرد . و همچنین 
قابلیت اتصال به کلیه دستگاه ها کنترل تردد، پوش باتن، کارت خوان، دوربین پالک خوان و غیره را 

 . دارد
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  :انواع راهبند برقی فک

راهبند اتوماتیک  یکی از تولیدات شرکت فک می باشد که انواع مختلفی از جمله راهبند اتوماتیک فک
 . و اهرمی با سایز بوم های متفاوت دارد ، که در ادامه از انواع آنها نام می بریم ستونی )بوالرد(

اتوماتیک و  نوع  متر می باشد . ای نوع راهبند از 8.30که دارای بوم تا   B680H راهبند فک مدل
 24هیبریدی بوده که کارایی آن در باز و بسته شدن به صورت نامحدود می باشد. ولتاژ کاری موتور آن 

 . ولت می باشد

 : B680H از ویژگی های حائز اهمیت مدل

  متر 8تا  2بازو یا بوم قابل تنظیم از 

  قابلیت اتصال به کلیه دستگاه ها کنترل تردد، پوش باتن، کارت خوان، دوربین پالک خوان و
 غیره

 سرعت باال و قابل تنظیم برای باز و بسته شدن 

 دارای مرکز کنترل دو سرعته 

 قابلیت ترمز گیری در ابتدا و انتها حرکت 

 دارای کلید برای باز کردن راه به صورت دستی 

  از جنس استیلدارای بدنه ضد زنگ 

 امکان نصب led یا چراغ چشمک زن بر روی میله راهبند 

 دارای باتری پشتیبان در زمان های قطع برق 

هیدرولیکی از جمله مدل های راهبند هایی می باشد ظرافت طراحی خاصی دارد  640راهبند فک مدل 
 ip ی درجه حفاظتودر عین حال از استحکام خاصی برخوردار است و بدنه ای ضدخش دارد که دارا

  .است  55

واز بوم یا  که این درجه حفاظت به معنی مقاومت آن در برابر شرایط آب و هوایی سخت می باشد 
 . متری بهره برده است 7بازوی 

 . و همچنین دارای فن خنک کننده جهت عملکرد درست پیستون ها می باشد

متری  5تا  2نترل تردد نامحدود و از بوم که از یک موتور هیدرولیکی و برای ک 615راهبند فک مدل 
ولت می باشد و قابلیت اتصال به دستگاه کنترل  220تشکیل می شود . ولتاژ کار ورودی موتور آن 

 . تردد، کارتخوان و ... را دارد

است که نشان دهنده ی مقاومت کامل این محصول در برابر نفوذ آب  IP44 دارای استاندارد راهبند این
+ درجه سانتی گراد است . که می توان 55تا  -20بدنه می باشد. بازده دمایی این مدل بین  و خوردگی

 . آن را در شرایط آب و هوایی سخت استفاده نمود

متری و دارای موتور هیدرولیکی با ولتاژ ورودی  4تا  3دارای بوم  Rapid 620 راهبند فک مدل 
 .ولت می باشد 220
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زشویی باال و عملکرد صحیح برخوردار است . قدرت تشخیص مانع را این نوع راهبند از سرعت با
دارد یعنی اگر وسیله نقلیه به آن برخورد کند مجددا بوم آن به باال می رود که آسیبی به وسیله نقلیه و 

 . خود راهبند وارد نشود

آب  می باشد . که در صورت نفوذ قطرات  ip 44 همچنین این محصول برگرفته از درجه حفاظت
مشکلی برای این راهبند پیش نیاید . و در برابر خوردگی نیز مقاوم است . این ویژگی سبب می شود که 

 . بنوان این راهبند در شرایط آب و هوایی سخت نصب نمود

 . این مدل راهبند طوری به تولید رسیده هم برای افراد راست دست هم چپ دست مناسب باشد

میلی  600و  800میلی متر وقابل تولید در دو ارتفاع  275( که با قطر راهبند فک مدل ستونی )بوالرد
ثانیه به طول می  7ثانیه و باال آمدن ستون  3.5 متری  800متر می باشد که زمان پایین آمدن ستون 

 . ثانیه طول می کشد 1.2انجامد ، که در مواقع اضطراری پایین آمدن ستون 

ثانیه می باشد که این زمان  5ثانیه و زمان باال آمدن ستون  2.8متری  600و زمان پایین آمدن ستون 
 . ثانیه هم می رسد 1پایین آمدن در مواقع اضطراری به 

عملکرد این راهبند با راهبند بوم دار کامال متفاوت است به این صورت که در مواقع استفاده ستون به 
 . داخل زمین فرو میرود و مسیر را برای تردد باز می کند

 . از ویژگی های قابل توجه این راهبند می توان به نصب ساده و کیفیت پایدار و دائمی آن اشاره نمود

و ابزار های ارسال کننده سیگنال را  کنترل تردد این محصول که قابلیت هماهنگی با تمامی سیستم های
 .و سایر راهبند های ثابت باشد راهبند بوم دارد، می تواند جایگزین مناسبی برای انواع

  

متر تولید می شود که امکان  7تا  3در طول بوم  STAINLESS-STEEL 642راهبند فک مدل 
 . فنس به جهت ایجاد امنیت بیشتر و قابلیت استفاده از دو بوم را دارد نصب

همانطور که از اسم این مدل پیداست جنس آن از فوالد ضد زنگ می باشد که در مقابل باران کامال مقاوم 
 . است و پس از مدتی دچار خوردگی و سایش نخواهد شد

م ها می باشد. برای مثال این سرعت در راهبند ها سرعت باز و بسته شدن راه نیز وابسته به متراژ بو 
 .متری متفاوت است 7ثانیه در بوم های  8متری و تا  3ثانیه در بوم های  2از 

 : نصب راهبند برقی فک

از آن جایی راهبند برقی فک دارای دو مدل راهبند ستونی و اهرمی می باشد نصب آنها نیز با هم 
 . متفاوت است



 

 

تونی محل مورد نظر نباید در مسیر جوی آب باشد و باید جای مناسبی برای آن در برای نصب راهبند س
 . نظر گرفته شود زیرا که که این مدل راهبند به داخل زمین فرو می رود

 . و راهبند اهرمی نیز نباید در محلی قرار گیرد که موجب آزار افراد در حال تردد باشد

ک می توانید با تماس با کارشناسان مجرب ایران راهبند کمک برای هماهنگی نصب انواع راهبند برقی ف
 . بگیرید

  :خرید راهبند برقی فک

مراجعه کنید و از انواع مدل ها و  ایران راهبند شما می توانید برای خرید راهبند برقی فک به سایت
ابعاد این نوع راهبند دیدن فرمائید ، و برای انتخاب راهبند مناسب برای محیط مورد نظر خود می توانید 

ی پاسخگویی شما را با مشاورین فروش ماهر ایران راهبند تماس بگیرید تا آنها شما را با بهترین شیوه 
 . در امر خرید راهنمایی کنند

  :نمایندگی راهبند برقی فک

یکی از نمایندگی های فروش این برند  دایران راهبن راهبند برقی فک یک برند ایتالیایی می باشد که
ایتالیایی می باشد . که امروزه توانسته این نمایندگی ها را در سر تا سر کشور توسعه دهد که با مراجعه 

 . به سایت ایران راهبند می توانید از تمامی این نمایندگی ها مطلع شوید

  :فروش راهبند برقی فک

با نصب چندین پروژه در زمینه فروش ونصب راهبند برقی فک این امکان را برای خود  ایران راهبند
 . فک باشد فراهم آورده که یکی از پر فروش ترین و معتبر ترین سایت ها فروش راهبند برقی

  :قیمت راهبند برقی فک

برای دریافت قیمت های دقیق تر و دریافت اطالعات از مدل و ابعاد راهبند های برقی فک توصیه می 
  .ماس بگیرید ودرخواست مشاوره کنیدت ایران راهبند کنیم با کارشناسان

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

 09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید
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 برای سایت ایران راهبند راهبند برقی فکمقاله  


