
 

 

 یراهبند ضد انتحار

. ردیگ یمورد استفاده قرار م تیاهم یدارا یمکان ها ریعمدتا در مس یضد انتحار راهبند

را ندهد.  یا هینقل لهیگونه وس چیباشد که امکان عبور ه یبه گونه ا دیبا ینتحارراهبند ضد ا

منطقه تحت  تیو بر اساس درجه اهم یرا به صورت سفارش یاصوال راهبند ضد انتحار

 ،یدر مصارف نظام یسازند. راهبند ضد انتحار یم یانتحار دراهبند ض نیپوشش ا

کاربرد ها ساختار راهبند  نیاز ا کیکاربرد دارد که بر اساس هر … و  یتجار ،یمسکون

 .متفاوت خواهد بود یضد انتحار

 شتریب یبه اقدامات نظام ازین یستیو ترور یشدن حمالت نظام ادیروز ها با توجه به ز نیا

. باشد  یم یضد انتحار یاستفاده از راه بند ها یاز اقدامات مهم نظام یمیشود  یاحساس م

 ییو هم راهنما میراه بند آشنا کن نیبا ا یادیتا شما را تا حد ز میکوش یمقاله م نیما در ا

 .میبهتر شما باش دیرخ یبرا

 : یراهبند ضد انتحار انواع

 : نیسنگ یراه بند ضد انتحار •

شکل ساخته  یراه بند ها از بدنه مخزن نیراه بند ها به رود بالکر هم معروف هستند . ا نیا

 لیگزارند که وسا یشوند و نم یم هینقل لیآمدن مانع عبور وسا رونیشده اند که در زمان ب

 چیراه بند در زمان بسته بودن ه نیبه منطقه مورد حفاظت وارد شوند  . ا یانتحار هینقل

 .ندارد هینقل لیدر عبور و مرور وسا یلگونه اختال

بخش  نیبخش محرکه ساخته شده ا کیو  یفوالدبخش  کیاز  نیسنگ یبند ضد انتحار راه

  متر ساخته و نصب یسانت 120متر و ارتفاع  8تواند تا طول  یم یفوالد

 :دار زهین یراه بند ضد انتحار •

راه بند در  نیتفاوت که ا نیبا ا یبه رود بالکر دارد ول کینزد یراه بند شکل ظاهر نیا

خواهد داشت . نکته  شتریب بیمتصل شده است که تخر ییها زهیبدنه سر ن یبخش جلو

به سرعت  ییدر برابر ضربه ها ییباال اریراه بند مقاومت بس نیاست که ا نیا تیحائزه اهم

 . تواند تحمل کند یتن را م 8 نمتر و به وز لویک 100

 چیبدون ه یپس از مانع شدن در برابر ورود انتحار یصورت هر گونه حمله انتحار در

 .خود ادامه دهد تیتواند به فعال یم میداشتن فوالد ضخ لیبه دل یکلمش

 یزره نی، ماش نی، ماش کلتی)موتور س هینقل لیهم مانع وسا یرا هبند ضد انتحار نیا

 . شود ی( و هم مانع عبور اشخاص م نیسنگ



 

 

 :یراه بند ضد انتحار یها یژگیو

 متر قابل سفارش و نصب است 8تا  2طول راه بند از  •

 متر قابل سفارش و نصب است یسانت 140تا  90عرض راه بند از  •

 رییتغ یتواند به در خواست مشتر یمتر م یسانت 120تا  50از  یارتفاع در خواست •

 کند

 زد زنگ است دهیاز فوالد آب د یجنس بدنه اصل •

 باشند یآهن م ریار شده از جنس تو ستون ها ک یاصل یها یشاس •

 هستند یکیدرولیه یمحرکه از جنس جک ها ستمیس •

خالص کن که اگر برق نباشد بتوان راه بند را به حالت بسته در  ستمیمجهز به س •

 آورد

  یکنترل دست یبرا یدست یجک ها یدارا •

 هینقل لیکنترل پالک وسا یها نیامکان نصب دورب •

 هوشمند یهوشمند و سنسور ها یامکان نصب کنترلر ها •

 به نوع موتور دارد ( ی) بستگ هیثان 7تا  2زمان بسته شدن  •

 دارد( یکیدرولیبه نوع موتور و جک ه ی)بستگ هیثان 5تا  2زمان باز شدن  •

 در زمان باز بودن هینقل لیوسا یهشدار دهنده برا یها LED یدارا •

 کنترل عبور و مرور یسبز و قرمز برا یینماامکان نصب چراغ راه •

 آب یجمع اور یکف کش برا یدارا بودن پمپ ها •

 گراد یدرجه سانت 310مقاوم در برابر دما تا  •

 ییایمیو مواد ش یمقاوم در برابر آب و زنگ زدگ •

 تن در صورت باز بودن 7تحمل وزن جک ها تا وزن  •

 فاز 3استفاده از برق  •

 : یضد انتحار یراهبند ها نصب



 

 

محل نصب به دقت  دیبا یقبل از شروع گود بردار یراه بند ضد انتحار نینصب ا یبرا

عبور  یبرا یگونه روزنه ا چیشود و ه یبه هر شکل هینقل لیانتخاب شود که مانع عبور وسا

 یریوجود نداشته باشد . به از مشخص کردن محل قرار گ کلتیموتور س یحت هینقل لیوسا

 وارهیشود سپس د یمتر گد بر دار 1.5محل مشخص شده تا عمق  دیبا یراه بند ضد انتحار

 . شود یم یساز ونیشده با بتن فنداس یمنطقه گود بردار یها

 میکن یم یگذار یرا نصب و جا یمحفظه راه بند ضد انتحار یاصل ونیفنداس لیاز تکم بعد

قرار دارد ،  یراهبند ضد انتحار یمحفظه جک ، قطعات محرکه و موتور اصل نی، در ا

را با  یحاصل کرد از عملکرد درست قطعات محرکه محفظه اصل نانیبعد از تست و اطم

 . میداریبتن ثابت نگه م

محرکه و جک ها  ستمیبه س یراه بند ضد انتحار یبعد از ثابت شدن محظه بدنه اصل سپس

متصل  نیبه قطعات به زم یاز دسترس یریجلو گ یبرا یسطه آهن کیشود و  یمتصل م

 .شود یم

 : یراهبند ضد انتحار فروش

 رانیامجرب  نیدرخواست ارتباط با مشاور راهبند رانیا تیبا مراجعه به سا دیتوان یم شما

  .دیرا داشته باش یضد انتحار یدر حوضه فروش راه بند ها راهبند

 یو نصب راه بند ها ازیتر محصول مورد ن قیدق دیتواند شما را در خر یم راهبند رانیا

پروژه موفق در  نیبا وجود انجام چند راهبند رانیاکند .  یبه ذکر انیکمک شا یضد انتحار

 یراه بند ضد انتحار یدر فروش و اجرا یرزومه موفق یضد انتحار یحوضه راه بند ها

 .دیراه بند کن دیشرکت اقدام به خر نیآسوده از ا الیبا خ دیتوان یدارد و شما م

 : یضد انتحار یراهبند ها متیق

 یقطعات بدنه اصل راهبند رانیا نکهیبوده با وجود ا ادیز اریروز ها نوسانات بازار بس نیا

قطعات محرکه ، جک ها و موتور  یکند ول یسازنده خود اقدام به ساختن م میرا توسط ت

 یاز راه بند هاتر  قیدق متیق افتیدر یما برا شنهادیاست . پ یراه بند واردات نیا یاصل

 .باشد یم راهبند رانیافروش  میبا ت استم یضد انتحار

عوامل  یگزار متیق یشود که برا یم لیتشک یادیز یراهبند از قطعات و سنسور ها نیا

 : نام برد ریتوان به شرح ز یعوامل را م نیاست . ا یموثر

 یطول بدنه راه بند ضد انتحار •

 یعرض بدنه راه بند ضد انتحار •

https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c


 

 

 یارتفاع بدنه راه بند ضد انتحار •

 بدنه یبر رو زهینکردن از سر ن ایاستفاده کردن  •

 نوع و تعداد جک ها •

 نوع موتور •

 هوشمند ینکردن از سنسور ها ایاستفاده کردن  •

  ها ثبت پالک نینکردن از دورب ایاستفاده کردن  •

 .....و •

 .دیریتماس بگ ریشماره ها زبا  متیق قیدق افتیدر یاساس بهتر از برا نیا بر

 با شماره تماس دیتوان یها م متیاطالع بهتر از ق یبرا

02155441824 

09122441266 

0912138325 

 .دییحاصل فرما تماس


