
 

 

  BENINCAراهبند بنینکا

 ساخت کشور ایتالیا می باشد. کیفیت باالی راهبند بنینکا  )incaBarrier Ben  ( راهبند بنینکا
BENINCA بدلیل وجود یک واحد R & D بسیار ممتاز می باشد. راهبند بنینکا BENINCA 

راهبند  الکترومکانیکی بوده و قابلیت کارکرد در دماهای بسیار پایین را نیز دارد. زمان باز و بسته شدن
 .ثانیه می باشد 3حدود  BENINCA بنینکا

 راهبند چیست؟

صل است و از زمین ارتفاع دارد که اغلب در مکان های به تجهیزاتی که به صورت افقی به یک پایه مت
مجتمع های بزرگ و   پر تردد مانند ورودی ادارات ، کارخانجات ، پاساژ ها،ایستگاه های راه آهن،

پارکینگ های عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی راهبند تجهیزاتی است که همچو حصار 
الت جلوگیری می کند و تردد هر یک نیاز به اجازه ی نگهبان یا از ورود و خروج کلیه ی ماشین آ

 .ریموت راهبند است و با استفاده از این سیستم کلیه ی رفت و آمد ها کنترل می شود

   راهبند بنینکا چیست؟

این راهبند ، دارای سیستم الکترومکانیک و ساخت کشور ایتالیا می باشد .امروزه به دلیل افزایش رفت   
د و استفاده از وسائل نقلیه استفاده از سیستم های هوشمند و الکترومکانیک بسیار دیده می شود که و آم

  .بزرگترین ترین مزایای آن کنترل عبور و مرور در مکان های عمومی ، مسکونی و تجاری است

در باالترین  راهبند های برقی این شرکت دارای برندی با سابقه و مطمئن در زمینه ی طراحی و تولید
سطح استاندارد های الزم بوده است. دلیل این امر استفاده از محصوالت اولیه ی با کیفیت و تکنولوژی 
روز دنیاست که در نهایت محصوالتی مستحکم را به بازار عرضه می کند. بنینکا یکی از معتبر ترین 

ازنده ی گیت های تردد است که شامل انواع گیت های تردد مانند جک درب اتوماتیک بنینکا برندهای س
 .و راهبند است

  مشخصات فنی راهبند بنینکا

لت و گشتاور و 220از سیستم الکترومکانیک برخوردار است و ولتاژ ورودی آن  راهبند اتوماتیک این 
 3متر است و باز و بسته شدن کامل آن تنها  5نیوتن متر است. همچنین طول این وسیله  205موتور آن 

ولت است و  24ثانیه طول می کشد. موتور این راهبند عملکردی مداوم دارد و ولتاژ کاری آن  5تا 
م و به رنگ نارنجی به شما همراه تمام اجزا و عناصر الکتریکی دستگاه ، یک جعبه از جنس الومینیو

 . عرضه می شود که استاندارد های حفاظتی را داراست

این درجه ی حفاظتی، مقاوم بودن دستگاه در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار را نشان می دهد. 
درجه و حرارت را تا پنجاه درجه ی سانتی گراد  20همچنین این راهبند توانایی تحمل سرما را تا منفی 

  .و برای جلوگیری از ضربه و سر و صدا سیستم دوزمانه ای روی آن نصب شده است دارد

از دیگر مزایای این راهبند چشمی فتوسل آن است که برای امنیت بیشتر و توقف در برابر مانع گزاشته 
 شده است. همچنین راهبند بنینکا دو ترمز مکانیکی قابل تنظیم و سه سوئیچ محدودگر برای فاز ترمز و
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در هنگام بسته شدن درب دارد. از ویژگی های مهم دیگر این وسیله می توان به قابلیت اتصال و 
پشتیبانی سیستم های کنترل تردد، اکسس کنترل، حضور غیاب و انواع گیت های تردد و توانایی تنظیم 

 .ارتفاع بوم اشاره کرد

ین معنی که اگر زمانی برق مرکزی همچنین این راهبند دارای قابلیت اتصال برق اضطراری است به ا
 .قطع شود، سیستم قادر به ادامه ی کار خواهد بود

ریموت   متری راهبند، پایه ی بوم و 5متعلقات داخل پکیج این وسیله ، راهبند ببینکا ، برد کنترل، بوم 
کنترل دستگاه است که در دو سمت راست و چپ ورودی ها نصب می شود و برای باز و بسته شدن 

  .یتوان آن را جا به جا کردم

 انواع راهبند بنینکا

مدل ها و انواع این محصول براساس وزن درب مشخص می شود و هر کدام کارایی به خصوصی  
دارند که در سایت ایران راهبند انواع راهبند های بنینکا با توجه به خصوصیات هر یک معرفی شده 

که برای درب هایی که وزن آنها  8یا مدل بوم  5بنینکا ایتالیا مدل اوا  راهبند اتوماتیک است برای مثال
 1000ام است و تا وزن  10کیلو گرم است مناسب می باشد یا مدل ریلی بنینکا که مدل بوم آن  800تا 

 . به چند دسته ی زیر تقسیم می شوند کیلو گرم را تحمل می کند. به طور کلی راهبندهای بنینکا

بار در حال تغییر است که این تغییر به  600بار تا  100مدل اهرمی مکانیکی که در طول روز از  .1
 .برند و مارک راهبند بستگی دارد

 .مدل اهرمی هیدرولیکی که برای تردد بسیار باال و تردد نامحدود مناسب است .2

  .مدل ستونی که برای مکان های فوق امنیتی و فوق خاص به کار برده می شود .3

  .مدل دفنی که این مدل هم مانند مدل قبلی برای مکان های فوق امنیتی و فوق خاص مناسب است .4

  .مناسب است  راهبند برای قفل پارکینگ مدل پارکینگ  .5

   .خاص به کار برده می شودمدل زنجیری که برای تردد باال و مکان های  .6

 فروش راهبند بنینکا

این راهبند را می توانید در انواع و مدل های مختلف تهیه کنید . از آنجا که تنوع مدل ها زیاد است 
بهترین راه موجود استفاده از سایت ایران راهبند است چرا که شما عزیزان میتوانید با ورود به این سایت 

ده کرده و با کمک کار شناسان فروش در بخش فروش سایت مدل دلخواه خود مدل های مختلف را مشاه
را تهیه کنید. ایران راهبند به علت سابقه ی چندین ساله و موفقیت خود در حوزه ی محصوالت راهبند 

 .می تواند بهترین انتخاب را برایتان به ارمغان آورد

       قیمت راهبند بنینکا 
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و کاربرد های هر یک از انواع راهبندهای بنینکا ، قیمت برای هریک، واحد با توجه به تنوع مدل ها  
ایران  نیست و هرکدام با توجه به کاربرد مختلفی که دارند از قیمت متفاوتی نیز برخوردارند. در سایت

ت و با مراجعه به این سایت می توانید از قیمت دقیق و به روز هر یک از مدل ها گذاشته شده اس راهبند
قیمت مورد نظر خود آگاه شوید و حتما با کارشناسان فروش در ارتباط باشید تا محصول مورد نظرتان 

 .را با توجه به قیمت و مدل آن به شما پیشنهاد کنند

 راهبند بنینکاخرید 

در ارتباط باشید تا بهترین انتخاب را داشته  ایران راهبند برای خرید این محصول با مشاوران حرفه ای
باشید و مدل مورد نظرتان به راحتی به دستتان برسد. تیم مشاوران این سایت با توجه به نیاز و خواسته 

  .ی شما بهترین محصول را به شما عزیزان ارائه می دهد

 نمایندگی راهبند بنینکا

امروزه در زمینه ی نصب و فروش راهبند، شرکت های زیادی تاسیس شده که با هم در رقابتند . توجه 
داشته باشید که در این کار محصوالت متفرقه زیاد است؛ پس در خرید قطعات راهبند، ضمانت شرکت 

ت و کارایی راهبند بنینکا را تضمین می کند تا امکان اصل بودن قطعا ایران راهبند .بسیار مهم است
 .خرید مطمئن و باخیال آسوده برای شما عزیزان فراهم شود

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند راهبند بنینکامقاله 
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