
 

 

 راهبند سیماران

ساخت موفق کشور ایران می باشد. راهبند سیماران دارای   )barrier simaran  (راهبند سیماران
متری و  6و  5دارای بوم های  راهبند سیماران .الکتروموتور می باشد از این رو محدودیت تردد دارد

 .دارای کیفیتی بسیار باال می باشد

 : راهبند سیماران

راهبند سیماران تولید شرکت سیماران است که طراحی راهبند های آن برگرفته از پروتکوی ایتالیایی می 
 . باشد

و باید به این نکته توجه نمود که راهبند سیماران دارای عملکرد الکترومکانیکی می باشد که از همین ر
 . بیشتر برای مسیر هایی با میزان عبور و مرور متوسط کاربرد دارد

 2800گشتاور چرخش موتور  وات می باشد و  230وات و منبع تغذیه  90قدرت موتور این راهبند 
ن استفاده کرد دور در دقیقه است ، قابل به ذکر است می توان در هنگام قطع برق از سیستم خالص کن آ

 . و حرکت راه بند را به صورت دستی کنترل نمود

متر تولید و عرضه می گردد ، که سرعت بازویی آن  6الی  3همچنین این نوع راهبند با طول بوم از 
 . ثانیه باال رفتن آن به طول می انجامد  6تا  3متر بر ثانیه دارد یعنی حدود  2معادل 

ی مناسبی برای مکان های صنعتی ، تجاری و مسکونی با تردد متوسط به از این رو این راهبند گزینه 
 . شمار می آید

از آن جایی راهبند سیماران قابلیت نصب چشم الکترونیکی را روی خود دارد ، قادر است موانع را 
ن تشخیص دهد که از این رو می تواند قبل از برخورد بوم خود را مجدد به سمت باال هدایت کند ، که ای

ویژگی سبب شده این راهبند دارای سه حالت کامال باز ، کامال بسته و حالت نیمه باز را به خود 
 . اختصاص دهد

راهبند سیماران به هنگام باز و بسته شدن حرکت آرام و بی صدایی داردو می توان با نصب یک ریموت 
آزار و اذیت اماکن اطراف  روی آن حرکت آن را از راه دور کنترل نمود ، که به همین واسطه موجب

 . نمیشود

از ویژگی ها حائز اهمیت این راهبند به جنس آلومینیومی آن اشاره نمود ، که ضد آب و گرد و غبار می 
 . باشد

 : این مدل از راهبند مزایا و معایبی را به دنبال دارد که در ادامه به چند مورد آن می پردازیم

  فالشرقابلیت نصب برق اضطراری و چشمی و 

 قابلیت توقف در برابر موانع وترمزگیری 

 کنترل تردد در مکان های عمومی و اختصاصی 

https://irrahband.com/barrier-simaran/
http://iranrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://iranrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86
http://iranrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86


 

 

 امکان کنترل از راه دور به وسیله ریموت کنترل 

  متر 6تا  5/3دارای بوم تلسکوپی قابل تنظیم از 

 ضد آب و گرد غبار 

  درجه ) انتخابی ( 180درجه و  90قابلیت اتصال به بوم شکسته 

 عدد ریموت و پاکسازی کلی آنها 200ندن امکان شناسا 

 دارای قابلیت اتوماتیک و غیر اتوماتیک در هنگام بستن 

 قابلیت اتصال به Loop Detector 

 مجهزبه سیستم خالص کن دستی در زمان قطع برق 

  ثانیه 99تا  1قابلیت تغییر زمان تاخیر در حالت اتوماتیک از 

 قابلیت تنظیم زاویه بازشو جهت عمودیسازی و افقی سازی بوم 

 حرکت یکنواخت و بی صدا 

 قابلیت اتصال به فتوسل ایمنی 

 داراي فالشر سرخود بسیار زیبا با قابلیت خاموش كردن 

  

  

 : خرید راهبند سیماران

شما می توانید برای مشاهده و خرید انواع راهبند سیماران به سایت ایران راهبند مراجعه نموده و مدل  
راهبند مورد نیاز خود را انتخاب کنید . که همچنین برای انتخابی درست می توانید با کارشناسان فروش 

رد نیاز برای خرید راهبند مجرب سایت ایران راهبند تماس حاصل فرمائید تا به شما تمامی اطالعات مو
 . با کیفیت با قیمت مناسب را بدهند

همواره ایران راه بند می کوشد با فروش راهبندی با قطعات محرکه اصل و ایمن به همراه ضمانت نامه 
 . رضایت شما مشتریان عزیز را در سر تا سر کشور کسب کند

  

 : انواع راهبند سیماران

متری فالشر دار تولید و  6متری ساده و راهبند با بوم  5بند با بوم راهبند سیماران در دو نوع راه
 . عرضه می گردد

متری برای کنترل تردد در مکان های عمومی و اختصاصی کاربرد دارد و از  5راهبند سیماران با بوم 
 . حرکت کامال ارام وبی صدایی برخوردار است

ور که از اسمش پیداست دارای فالشر هایی روی بوم متری فالشر دار ، همانط 6راهبند سیماران با بوم 
خود می باشد که این فالشر ها سبب می شود که در تاریکی شب دید بهتری برای وسایل نقلیه در حال 

 . تردد ایجاد کند و مانع از برخورد شود



 

 

ا می وات را دار 90وات می باشد وقدرت موتوری برابر  230هر دوی این مدل ها دارای منبع تغذیه 
 . ثانیه به طول می انجامد 6تا  3باشد و زمان باز و بسته شدن آنها بین 

راهبند سیماران با قابلیت تاشوندگی وجود دارد که ، در صورت نیاز برای محیط   همچنین نوع سومی از
 . هایی که محدودیت ارتفاع دارند تولید می گردد

  

  :نمایندگی راهبند سیماران

یکی از نمایندگی  ایران راهبند همانطور که گفته شد راهبند سیماران تولید شرکت سیماران می باشد که
شتن محصوالتی اصل به همراه ضمانت و های اصیل این برند معتبر و شناخته شده می باشد و با دا

خدمات پس از فروش توانسته رضایت مشتریان خود را کسب کند و نمایندگی های فروش بسیاری از این 
 . برند در سر تا سر کشور احداث کند

شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت ایران راهبند از تمامی مدل ها و نمایندگی های برند 
 . ان در سراسر کشور مطلع شویدسیمار

  

  :فروش راهبند سیماران

با انجام چندین پروژه موفق در زمینه فروش و نصب راهبند های سیماران توانسته سابقه ی  ایران راهبند
 . فروش خوبی در سطح بازار کسب کند

ایران راهبند با ارائه دادن راهبندی با قطعات محرکه اصل و به همراه گارانتی و خدمات پس از فروش ، 
تا سر کشور دارد . همچنین با دارا بودن تیم سهم عمده ای از فروش راهبند های سیماران را در سر 

فروش ماهربا بهترین عملکرد در زمینه پاسخگویی و فروشی که دارد نه تنها جلب رضایت بسیاری از 
 . مشتریان خود را کسب می کند بلکه فروش خوبی را نیز به همراه دارد

  

  :قیمت راهبند سیماران

از آن جا که قیمت به ابعاد و قطعات مورد استفاده در محل مورد نظر شما بستگی دارد ، برای دریافت 
 . ماس بگیریدقیمت دقیق تر نیاز است تا با کارشناسان ایران راهبند ت

به مدل راهبند دلخواه خود با کیفیت  ایران راهبند شما می توانید با کمک و راهنمایی مشاورین فروش
 . عالی و قیمتی مقرون به صرفه برسید
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ت ثابت برای با وجود نوساناتی که امروزه در سطح بازار فروش ودر بین رقبای فروش وجود دارد قیم
راهبندها تعبیه نمی شود ، ایران راهبند این امکان را فراهم می کند که توسط مشاورین فروشش راهبندی 

 . با قیمت مناسب خریداری کنید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

 09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 

 برای سایت ایران راهبند مارانیراهبند سمقاله  

tel://+982155441824/

