
 

 

 JENIUS راهبند جنیوس

ساخت کشور ایتالیا می باشد. حدود   )Barrier jenius  (یا JENIUS راهبند جنیوس
 ثانیه می باشد. راه بند جنیوس 3حدود  JENIUS زمان باز و بسته شدن راه بند جنیوس

 JENIUSراه  سکونی موجود می باشد. تفاوت این دو مدلدر دو کاربرد مسکونی و غیرم
بار در  35روز تا بار در  300در تعداد تردد می باشد که از  JENIUS بند جنیوس

 .ساعت متفاوت است

 : راهبند جنیوس

این راه بند یکی از پرطرفدار ترین نوع راهبندها می باشد .این محصولساخت کشور ایتالیا 
 . می باشد

این راهبند دارای عملکرد الکترو مکانیکی می باشد . موتور الکترو مکانیک این   
ت دارد که سبب می شود قدرت باالیی برای باز ول 220منبع تغذیه و ولتاژی برابر  راهبند 

 . و بسته شدن بوم داشته باشد

ثانیه باز  5الی  4متر است که در طول  5این نوع راهبند، دارای یک ستون یا بوم حدود 
 . وبسته می شود

 . این راه بند از یک وردی جدا برای دستور باز و بسته شدن برخوردار است

بوم کامال باز ، بوم تمام بسته و  اهبند طراحی شده شده که شامل وسه حالت برای بوم این ر
 . بوم باز و بسته می شود

سنسور   کارایی این سه حالته بودن به این صورت است که این راهبند اتوماتیک از طریق 
و یا چشمی می تواند تشخیص این را بدهد که اگر جسمی یا کسی در زیر این بوم 

 . و حرکتی معکوس داردقرارگرفت ، می ایستد 

مرتبه در ساعت و  35راه بند جنیوس با قابلیت دید در شب ، و سرعت بی نظیر باز شدن 
گزینه بسیار مناسبی برای محیط های   به صورت دائم کار است ، که این امر این راهبند را

 . پر تردد مانند پارکینگ های عمومی و مجتمع های بزرگ مسکونی کرده است

راهبند دارای بدنه ای از جنس استیل ضدزنگ وپوشش رنگی پلی استر پودری می این نوع 
 . باشد
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این وسیله با جنس بدنه ی مقاومی دارد برای محیط های با درجه باال گرمای محیطی کامال  
درجه می باشد .  140سازگار می باشد . حداکثر دمای تعریف شده برای این محصول 

 . است ip44 ودارای گواهینامه

که این محصول با کیفیت بسیار گزینه ی مناسبی برای مکان های گرم   قابل به ذکر است
 . جنوب کشور است

راه بند ذکر شده همینطور که مقاومت باالیی در برابر گرما دارد ، حتی در سرمای منفی 
 . درجه مقاومت زیادی از خود نشان می دهد 20

  .می باشد ایران راهبند اییدیه از شرکتاین محصول کارآمد دارای ضمانت نامه و ت

این نوع راهبند قابلیت اتصال به کارتخوان را دارد . و دارای سیستم خالص کن دستی می 
 . باشد ،در مواقع قطع برق بتوان از آن استفاده کرد

 : انواع راهبند جنیوس

که هرکدام ویژگی . تشکیل می شودsimple c  و   spina 4 راه بند جنیوس از دومدل
متری می باشد  5دارای طول    spina 4 این راه بند مدل. هایی جداگانه م متفاوتی دارند

ثانیه بسته می شود . تعداد ترددی که برای این محصول تنظیم شده ، در  4که در عرض 
 .مرتبه می باشد 35هر ساعت 

بوم یا  طول   دارای simple c راهبند جنیوس مدل. مخصوص مکان پرتردد می باشد
 . متری است که براساس ورودی بوم راهبند را می توانید اندازه کنید 4ستون 

تعداد تردد  ثانیه تعبیه شده است و  3برای این محصول سرعت باز و بسته شدن در عرض 
 .ده ، که استاندارد این محصول محسوب می شودمرتبه رفت و آمد در روز تعریف ش 300

 . این مدل از راهیند برای مکان های کم تردد ساخته شده است

 این دو مدل دارای ویژگی های شبیه به هم نیز می باشند که از جمله ی آنها این است که

 از چشمی یا فتوسل برخوردار است که اگر جسمی یا چیزی در زیر راهبند قرار گیرد بوم 
  .این راهبند می ایستد و به جای اول خود بر می گردد

 . ولت برخوردار می باشند 220وهمچنین از منبع تغذیه و ولتاژی برابر با  
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 : قیمت راهبند جنیوس

امروزه به دلیل نوساناتی که در بازار فروش قرار دارد ، قیمت ثابتی برای کاالها وجود 
 . ندارد

به همین سبب پیشنهاد ما برای دسترسی به قیمت ها ی راه بند جنیوس تماس با کارشناسان 
 . می باشد ایران راهبند مجرب سایت

و تماس گرفتن با کارشناسان می توانید از تمامی  ایران راهبند شما تنها با مراجعه به سایت
 . اه بند جنیوس مطلع شوید و خریدی مطمئن داشته باشیدمدل ها و قیمت های ر

با ضمانت اصل بودن و با کیفیت و مرغوبیتی زبان زد، تمامی قطعات به کار  ایران راهبند
رفته در این نوع راهبند این امکان را به شما می دهد که محصولی با قیمت مناسب تهیه 

 .کنید

 : فروش راهبند جنیوس

با تجربه فروش ونصب چندین پروژه در سر تا سر کشور توانسته این امتیاز  ایران راهبند
 . را کسب کند که یکی از اولین برند ها ی فروش راهبند در سطح کشور باشد

مامی مدل های این راه بند اطالعات از ت ایران راهبند شما می توانید با مراجعه به سایت
 . کسب کنید . و مدل مورد نظر خود را خریداری کنید

میتواند در فروش قطعات راهبند جنیوس کمک شایانی به شما کند . از این  ایران راهبند
ایران  ا مراجعه به سایتجهت که امکان خرابی در این وسیله وجود دارد شما می توانید ب

  .کمک بگیرید و این قطعات را تهیه کنید راهبند

 : ساخت راهبند جنیوس

راه بند جنیوس ساخت کشور ایتالیا می باشد . ودر نوع کاربرد مسکونی و غیر مسکونی 
بار در هر ساعت  35روز و  بار در 300ساخته شده که تفاوت آن ها در تعداد تردد در 

 . می باشد

ازبدنه ی از جنس استیل ضدزنگ ، که مقاومت باالیی هم در برابر گرما و   این نوع راهبند
 . هم سرما می باشد ساخته شده است

این نوع راهبند به سبب ساخت بدنه ی مقاومی که در برابر گرما دارد می تواند محصولی 
 . مناسب برای محیط های گرم از جمله جنوب کشور باشد
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 . متر تولید می شود 5الی  4راهبند جنیوس در طول بوم 

 : نمایندگی راهبند جنیوس

  .یکی از نمایندگی های راهبند جنیوس می باشد بندایران راه شرکت

با تولید قطعات اصل و ضمانت نامه خود را یکی از برترین نمایندگی  ایران راهبند شرکت
 . ها در سطح بازار فروش کرده است

از تمامی مدل ها  ان راهبندایر مراجعه به سایت معتبر  که شما مشتریان عزیز می توانید با
 . داشته باشید ایران راهبند ی راهبند جنیوس مطلع شوید و خریدی امن و مطمئن ازسایت

تمامی قطعات به   به سبب اینکه نماینده برند راهبند جنیوس می باشد ایران راهبند شرکت
می باشد و از این رو امکان خرابی وسیله وجود دارد ، می کار رفته در این راهبند را دارا 

 . توانید با مراجعه به سایت قطعه مورد نیاز خود را تهیه و خریداری کنید

 

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند جینیوسمقاله راهبند 
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