
 

 

 UNIVERSAL راهبند یونیورسال

ساخت کشور چین   )barrierd universal  (یا UNIVERSAL راهبند یونیورسال
هم از لحاظ قیمت و هم کیفیت از سطح  UNIVERSAL می باشد. راهبند یونیورسال
 .باالیی برخوردار می باشد

ای عملکرد قوی و راهبند یونیورسال محصولی از کشورچین می باشد . این راهبند دار
 . پیروی می کنند I /O قدرتمند می باشد که به طور مستقل از الزامات

راهبند نیورسال با بدنه ی قوی که دارد ، در مقابل ضربات وسیله نقلیه مقاوم است و آسیبی 
 . به آن وارد نمی شود

جه به این امروزه استفاده از راه بند ها یکی از تکنولوژی های واجب و ضروری است با تو
امر استفاده از راهبند در مناطق با امنیت ، مثل مناطق نظامی و سیاسی بسیار ضروری و 

 .حائز اهمیت است

 . عملکرد قوی این وسیله سبب شده یکی از پرکار بردترین راهبند ها در سطح جهان باشد

را  متری از نوع تلسکوپی می باشد که خود 6تا  4راهبند یونیورسال دارای یک بوم 
مطابق با سیگنال ها ی مورد نیاز )ورودی دیجیتال ، خروجی دیجیتال ، ورودی آنالوگ ، 

 .خروجی آنالوگ( تنظیم می کند

روی بوم این راهبند قابلیت نصب فالشر وچشمی وجود دارد که این امر سبب می شود 
 . شودوسیله نقلیه غیر مجاز را از راه دور تشخصیص دهد و مانع از باز شدن راهبند 

راهبند یونیورسال با توجه به ویژگی های ذکر شده برای مکان پرتردد اعم از پارکینگ های 
 . عمومی ، مجتمع های بزرگ و ... بسیار مناسب می باشد

از آن جایی که این نوع راهبند دارای جنس بدنه ای مقاوم می باشد به راحتی می توان آن را 
در پارکینگ سر پوشیده ، در محوطه های صنعتی و یا گذرکاه های مرزی و در مناطق 

 . فراهم کرد امنیتی ، امنیت را به بهترین شکل ممکن 

 3یمات مختلفی دارد .و تا سرعت راهبند یونیورسال برای سرعت باز وبسته شدن شدن تنظ
 . ثانیه ، پرسرعت ترین زمان را دارا می باشد

با به کار گیری قطعات مورد تایید استاندارد های یونیورسال ، یکی از  ایران راهبند شرکت 
 . بهترین عرضه کننده های راهبند های یونیورسال می باشد
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https://irrahband.com/
https://irrahband.com/


 

 

  

 : راهبند یونیورسال انواع

راه بند های یونیورسال در انواع مختلف به خواسته ارگان یا سازمان ها ساخته میشوند. این 
 . نوع از راهبند ها از لحاظ سرعت بر دونوع تقسیم می شوند

متری باسرعت باز و بسته شدن استاندارد می باشد ومخصوص  4یک مدل آن دارای بوم 
مکان های کم تردد می باشد ، زیرا مکان های پرتردد نیاز به سرعت باالیی دارد که منجر 

 . به ترافیک نشود

ثانیه می باشد ، که این  3متری و سرعت باز و بسته شدن تا  6مدل دیگر آن دارای بوم 
 . معین شده مناسب مکان های پرتردد می باشدسرعت 

هر دو مدل راهبند یونیورسال دارای فالشر و چشمی می باشد که وسیله نقلیه غیر مجاز را 
 . از راه دور تشخیص دهد و مانع از باز شدن شود

این امر که چه نوع از این راهبند های یونیورسال برای منطقه مورد نظر نیاز است باید به 
 .توجه کرد  ایران راهبند رشناسان مجربنظر کا

 : قیمت راهبند یونیورسال

از آن جایی که قیمت راهبند به ابعاد و قطعات آن بستگی دارد ، و همچنین نوسانات به 
ه در ب وجوده آمده ی امروزه در بازار فروش و با توجه به اینکه راه بند های یونیورسال 

 ،  خواست سازمان یا ارگان ساخته میشود و دارای معیار و قیمت ثابتی نیست

 بهتر است برای مطلع شدن از قیمت های راهبند یونیورسال با کارشناسان ماهر سایت 
  .تماس گرفته و قیمت دقیق را کسب نمایید ایران راهبند

با سابقه ی بسیار درخشان در حیطه ی فروش و نصب و راه اندازی  ایران راهبند شرکت
قیمت را به تمام مراکز ارائه   بهترین  انواع راهبندها این امکان را به وجود می آورد که

 . دهد

 . .تندهمچنین کارشناسان ما آماده پاسخ گویی به سواالت شما مشتریان محترم هس

عالوه بر قیمت مناسب با داشتن گارانتی و اصل بودن  ایران راهبند قابل به ذکر است که
تمامی قطعات به کار رفته این اطمینان را ایجاد می کند که شما کاالیی مرغوب و با کیفیت 

 . دریافت کنید
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 : فروش راهبند یونیورسال

با انجام چندین پروژه ی موفقیت آمیز و کسب رضایت مشتریان خود در امر  ایران راهبند
نصب راهبند یونیورسال توانسته یکی از پرفروش ترین شرکت ها در سطح بازار فروش 

 . باشد

و تماس با مشاورین از  ایران راهبند شما مشتریان عزیز می توانید با مراجعه به سایت
تمامی مدل های راهبند یونیورسال مطلع شوید وبا این اطمینان خاطر که تمامی قطعات به 

 . کار رفته در این راهبند اصل می باشد خرید خوبی داشته باشید

می کوشد با بهترین نحوه ی پاسخگویی به شما عزیزان خود را یکی بهترین  ایران راهبند
 . فروشنده ها در سطح بازار فروش کند

 : ساخت راهبند یونیورسال

 . راهبند یونیورسال ساخت کشور چین می باشد

از سه بخشه بدنه اصلی راهبند ، سیستم متحرک ، و مرکز کنترل   راهبند های یونیورسال
متر تولید می گردد که بنا به  6تا  4ست. این نوع راهبند از یک بوم در ارتفاع تشکیل شده ا

 . کاربردی که دارد بسیار مقاوم ساخته شده است

بدنه ی این راهبند از بهترین نوع استیل مقاوم و پوشش رنگی مناسب و ضد زنگ تولید و 
می قرار میگیرد که عرضه می گردد . روی بدنه این راهبند کار آمد یک نوع فالشر وچش

 . را از راه دور داشته باشد  قدرت تشخیص وسایل نقلیه

 . این نوع راهبند به روش نصب زمینی طراحی و تولید شده است

 : نمایندگی راهبند یونیورسال

  .ورسال می باشدیکی از نمایندگی های برند معروف و با کیفیت یونی ایران راهبند شرکت

یکی از معتبر ترین و پرفروش ترین سایت ها در امر فروش انواع  ایران راهبند سایت
 . راهبندها از جمله راهبند یونیورسال می باشد

ر رفته در این راهبند خود را یکی از مطمئن باداشتن تمامی قطعات اصل به کا ایران راهبند
 . ترین نمایندگی های فروش در سر تا کشور کرده است
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با وجود اینکه این کاال وارداتی می باشد و امروزه امکان تردد کاال به داخل کشور سخت 
  .می تواند بهترین کاال را به شما عرضه کند ایران راهبند است ،

با هدف جلب رضایت شما مشتریان عزیز از بهترین قطعات با کیفیت و اصل  ایران راهبند
با ضمانت نامه به شما رائه می دهد و می کوشد در این راه خود را یکی از بهترین 

 . سرتا سر کشور کند نمایندگی های به روز در

 

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند یونیورسالمقاله راهبند 
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