
 

 

  DEAراهبند دئا

دارای کیفیتی  DEA ساخت کشور ایتالیا می باشد. راهبند دئا  )Barrier DEA  (یا DEA راهبند دئا
 .بی نظیر و قیمتی بسیار مناسب می باشد

 راهبند دئا یکی از راهبندهایی که برای کنترل تردد و ورود و خروج وسایل نقلیه استفاده می شود، 
 DEAند جز محصوالت و برندهای معتبر کشور ایتالیا می باشد و دارای کیفیت بی می باشد. این راهب

 .نظیر و قیمتی بسیار مناسب می باشد

 DEA انواع راهبند دئا

 راهبند ستونی

، استوانه هایی هستند که  اراهبند ستونی دئ .برای کنترل تردد وسایل نقلیه از این راهبند استفاده می شود
در درون زمین به کار گذاشته می شوند و با خارج شدن از سطح زمین سبب مسدود شدن مسیر تردد 

وسایل نقلیه می گردد. این راهبند دئا را به دالیل امنیت باال در امکان های نظامی و دولتی مورد استفاده 
 .قرار می گیرد

برای کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه راهبند ستونی مانع بسیار مطمئنی محسوب می شود و در زما 
برخورد با خودروها منجر به خسارت و آسیب شدید به وسیله نقلیه می شود. با توجه به این که این 

 .راهبند دشواری بسیار زیادی در زمان نصب دارد گران و پرهزینه می باشد

به دو نوع راهبند هیدرولیک و الکترومکانیک تقسیم می شود که راهبندهای  راهبند ستونی دئا
هیدرولیک وظیف باال آوردن ستون اصلی را بر عهده دارند و راهبند الکترومکانیک برای باال آمدن 

 راهبند ستونی ارتی دیگر عملکرد اصلیستون، توسط یک موتور و گیربکس صورت می گیرد. به عب
 .در باال و پایین رفتن یک ستون فلزی مستحکم خالص می گردد

 راهبند میله ای

و اتوماتیک می باشد که راهبند اتوماتیک آن دارای دارای دو نوع راهبند دستی  راهبند میله ای دئا
 .کارکردی فوق العاده و کارایی بسیار باال می باشد

ولت برای کارکرد مطمئن در تمام مکان ها مناسب می باشد و جنس این  24این راهبند دارای ولتاژی 
وی محکم و محافظ راهنبد از آلومینیوم ساخته شده و در برابر عناصر فیزیکی، صدمات احتمالی و ج

در ورودی پارکینگ سازمان های دولتی و مراکز خرید،  میله ای  راهبند اتوماتیک .فوق العاده ای دارد
 .شرکت ها و پارکینگ های عمومی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد

هش نیروی اعمال شده به موتور در زمان جرکت میله و افزایش برای تعادل کردن وزن میله و کا
 .سرعت حرکت از یک فنر استفاده می شود
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به دو دسته الکترومکانیک و هیدرولیک تقسیم می شود. راهبند میله ای چه از لحاظ  راهبند دئا میله ای
کانیک و چه از نوع هیدرولیک دارای ویژگی های مختلفی از نظر طول میله، سرعت نوع الکتروم

حرکت میله و میزان تردد می باشد ودر نتیجه زمان انتخاب راهبند مناسب باید به میزان تردد و نوع 
می کارکرد آن توجه نمایید. این راهبند دئا تنها برای بازدارندگی و هشدار برای راننده خودرو استفاده 

 .شود و در برابر ضربه و برخورد خودرو دارای مقاومت چندانی می باشد

 راهبند زنجیری

برای کنترل ترد و ورود و خروج وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرد. این  راهبند زنجیری دئا
بیشتر استفاده می شود که نیاز به سرعت حرکتی باالیی می باشد، از  راهبند در مکان های با تردد باال

راهبند زنجیری را در  جمله مراکز دولتی، هتل ها، بیمارستان ها و این راهبند کامال ضد آب می باشد. 
  .ئلت از ایمنی باالتری برخوردار می باشد 24ولت می باشد که مدل  220ولت و  24دو نوع موتور 

توانایی تولید به شکل یک طرفه و دو طرفه را دارا می باشد. همچنین  راهبندهای اتوماتیک این مدل از
این راهبند دارای سرعت کارکرد باالیی است و به دو صورت الکتروهیدرولیک و الکترومکانیک ارائه 

 .می گردد

است، که با مسدود سازی راه وسایل نقلیه می توانند   راهبندهای امنیتی رکاربردیکی از راهبندهای پ 
از دو بخش تشکیل شده که یک بخش ثابت بر  راهبند زنجیری .عبور و مرور خودروها را کنترل کنند

روی زمین و بخش دیگر همان بخش متحرک می باشد، این راهبند با باال و پایین رفتن خود مانع ورود و 
 .خروج خودروها می شود

از قابلیت های این راهبند می توان به نصب دو طرفه، سرهت حرکت بسیار باال، طول عمر باال، کامال 
متر زنجیر، تعداد کارکرد روزانه نامحدود، قابلیت توقف در  15غبار و دارای طول ضد آب و گرد و 

برابر مانع، قابلیت تنظیم ارتفاع بوم، قابلیت فرمان از روی ریموت و یا کارت خوان، قابلیت نصب 
 .اشاره کرد  چشمی و فالشر

 DEA قیمت راهبند دئا

سان و در حال بروزرسانی هستند، برای اطالع از از آنجایی که امروزه قیمت تمام محصوالت دارای نو
مراجعه نمایید و یا از طریق شماره تماس  ایران راهبند می توانید به سایت DEA قیمت دقیق راهبند دئا

دارای قیمت  DEA راهبند دئا با کارشناسان و مشاورین در زمینه فروش تماس بگیرید. محصوالت
  .مناسب و کیفیت بسیار باال می باشد

هر محصول با داشتن کیفیت باال و استاندارد، جهت اطمینان بیشتر مشتریان و ارائه خدمات بهتر، 
ین خدمات محصوالت خود را با ضمانت و خدمات پس از فروش به بازار عرضه می کنند و تا زمان معی

 .رایگان از جمله تعمیر و تعویض رایگان محصوالت به مشتریان ارائه می کنند

 DEA نمایندگی راهبند دئا
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دارای نماندگی های معتبر در سراسر کشور می  DEA در زمینه فروش و نصب راهبند دئا ایران راهبند
گارانتی و خدمات پس از فروش در اختیار مشتریان قرار می دهد. مشتریان باشد و محصوالت خود را با 

ایران  می توانند برای اطالعات بیشتر در زمینه مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش به سایت
  .ی الزم را از آن ها دریافت نماییدمراجعه نمایند و یا با کارشناس تماس بگیرند تا راهنمایی ها راهبند

مشتریان می توانند در صورت هر گونه مشکل و یا خرابی با مراجعه نمایندگی از خدمات رایگاه بهره 
مند گردند. در صورتی که به نمایندگی ایران راهبند دسترسی ندارید می توانید برای خرید اینترنتی با 

 .مورد نیاز خود را در اسرع وقت دریافت نماییداطمینان خاطر اقدام نمایید تا محصوالت 

 DEA فروش راهبند دئا

از  DEA راهبند دئا با توجه به این که مدل ها و برندهای مختلفی وجود دارد بهترین راه برای خرید 
با ورود به سایت ایران راهبند تمام مدل ها و طریق سایت ایران راهبند می باشد. کاربران می توانند 

برندهای متنوع را مشاهده نمایند و به سادگی با بخش فروش، با کمک و مشاوره های رایگان کارشناسان 
  .را انتخاب و تهیه نمایید DEA فروش بهترین مدل راهبند دئا

ین سال سابقه در زمینه فروش انواع راهبندها و قطعات محرکه می توانند با داشتن چند ایران راهبند
 راهبند دئا شما را راهنمایی کنند. برای خرید  برای خرید بهترین راهبند با کیفیت باال و هزینه مناسب

 DEAخود را با باالترین کیفیت از سایت ایران راهبند  به شما پیشنهاد می کنیم محصوالت مورد نیاز
 .تهیه کنید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبندDEA راهبند دئامقاله 
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