
 

 

 راهبند برقی آکاردئونی

راهبند برقی آکاردئونی استیل، راهبند  )Barrier Steel Accordion  (،  راهبند برقی آکاردئونی
اکاردئونی برقی استیل به همراه سیستم کشنده اتوماتیک و سیستم چراغ هشدار دهنده، راهبند برقی، راهبند، 
راهبند اکاردئونی و راهبند کشویی دو طرفه تمام استیل نصب شده در کارخانجات لبنیات تهران همراه با 

ستم کشنده بسیار قوی دارای سنسور تشخیص مسیر و همراه با سیستم چراغ هشدار دهنده بدنه به عرض سی
 تماما دلخواه

 : راهبند آکاردئونی استیل

راهبند آکاردئونی یا راهبند کشویی استیل هر دوی این ها یک مدل هستند و عملکرد آن ها به حالت 
رای مکان هایی قابل استفاده می باشد که فضای کافی برای کشویی می باشد . این نوع راهبند در واقع ب

 . استفاده از راهبند اهرمی نباشد

جنس بدنه ی راهبند آکاردئونی استیل از استیل ضد آب و گرد و غبار روکش دار می باشد که می توان 
 . آن را به راحتی در فضای باز استفاده نمود

 . می باشد و قابلیت ایستادگی باالیی دارد قابل به ذکر است که این محصول ضد باد نیز

این وسیله به جهت جنس استیل و زیبایی که دارد و همچنین حمل و نقل راحت آن و کم جایی که دارد 
 . مورد طرفدار بسیاری از عموم قرار دارد

متری را دارد و به صورت متر به متر به به  30پوشش تا عرض های  توانایی راهبند آکاردئونی استیل
 .میباشد 160و  150،  120راهبند اضافه میگردد . و قابلیت عرضه در ارتفاع 

همچنین این نوع راهبند را می توان به سه حالت یک طرفه ثابت ودو طرفه ثابت و دو طرفه متحرک 
 . استفاده نمود

رمکان هایی مانند کارخانه ها ومراکز صنعتی ، ورودی بیمارستانها ، ویال ها راهبند آکاردئونی استیل د
و پارکینگ های عمومی که به دلیل محدودیت فضا نمی توانند از راهبند اهرمی استفاده کنند ، کاربرد به 

 . سزایی دارند

این نوع راهبند امکان اتصال به هر نوع کنترل تردد را دارد و بدون ریل راحت مورد استفاده قرار می 
 . گیرند . و حرکتی آرام وبدون لرزشی را نیز دارد

عالوه بر تمام این ویژگی ها این راهبند قابلیت تشخیص مانع را نیز دارد که به هنگام برخورد وسیله 
مجدد به صورت اتوماتیک جمع می گردد و مانع از آسیب رسیدن به مانع یا خود نقلیه یا هر مانع دیگری 

 . راهبند می شود

راهبند آکاردئونی استیل قابلیت نصب ال ای دی های هشدار دهنده را در سراسر راهبند رانیز دارد که به 
 . هنگام تاریکی شب مانع از برخورد وسیله نقلیه به آن می شود

http://irrahband.com/barrier-steel-accordion/
http://www.retractable-gate.com/list-16.html
https://irrahband.com/accordion-barrier/


 

 

  :خرید راهبند آکاردئونی استیل

سایت ایران راهبند انواع راهبند آکارئونی نوع استیل را موجود دارد برای هر مشاوره و خرید راهبند 
کافیست با کارشناسان فروش ماهر ایران راهبند تماس بگیرید و از آن ها در خواست راهنمایی و مشاوره 

 . کنید

دارد ، امکان خرید امن و ایران راهبند به همراه تیم فروش ماهرو محصوالت اصل و باکیفیتی که 
 . مطمئن با قیمتی مقرون به صرفه برای شما مشتریان عزیز فراهم می آورد

 : فروش راهبند آکاردئونی استیل

ایت ها در زمینه ی فروش راهبند آکاردئونی استیل می از آن جایی که ایران راهبند یکی از معتبرترین س
باشد و طی تالش های فراوان و عرضه محصوالتی با کیفیت و اصل به همراه ضمانت نامه و خدمات 

 . پس از فروش توانسته بخش عمده ای از بازار فروش را به خود اختصاص دهد

دارد و با   انواع راهبند آکاردئونی استیل در نصب و فروش  همچنین ایران راهبند با سابقه ی زیادی که
 . تیم فروش ماهری که دارد ، توانسته یک منبع فروش مطمئن در سطح بازار باشد

  :قیمت راهبند آکاردئونی استیل

به سبب ابعاد و مدل ها و برند های مختلفی که دارد قیمت ثابتی برایش تعبیه راهبند آکاردئونی استیل 
 . نشده است

 برای مطلع شدن از قیمت های دقیق راهبند آکاردئونی استیل کافیست با مشاورین ما در دفتر فروش
است مشاوره و راهنمایی کنید . تا مشاورین با تماس حاصل فرمائید و از آن ها در خو ایران راهبند

تجربه ای در زمینه فروش این گونه از محصوالت دارند ، راهبندی مناسب با محل مورد نظر شما با 
 . قیمتی مقرون به صرفه فراهم آورند

  :نمایندگی راهبند آکاردئونی استیل 

تمامی مدل   از نمایندگی های معتبر و به روز راهبند آکاردئونی استیل می باشد . که ایران راهبند سایت
 .ها و ابعاد و برند این نوع راهبند را در سایت های خود موجود دارد

این امکان را می دهد که با خدمات پس از فروشی که به شما ارائه می دهد در این نمایندگی ها به شما 
هر زمان که نیاز به قطعه محرکه یا خرید خود راهبند آکاردئونی را داشتید با مشاورین نمایندگی تماس 

 . بگیرید و حداالمکان به خواسته خود برسید

 : نصب راهبند آکاردئونی استیل

  .از نصب آسانی برخوردار است و فقط کافیست در محل مورد نظر قرار گیرد راهبند آکاردئونی استیل
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راهبند آکاردئونی اگر از نوع دستی باشد که نیاز به نصب ندارد و در محل مورد استفاده که قرار گیرد 
 . می توان آن را استفاده کرد

اما راهبند اتوماتیک به سبب ولتاژبرقی که نیاز دارد باید به پایه ای که در آن موتور راهبند وجود دارد 
 . متصل شود و بعد از آن قابل استفاده می باشد

ایران  برای هرگونه خدمات نصب و راه اندازی راهبند آکاردئونی استیل می توانید با مشاورین مجرب
  .تماس بگیرید ، آن ها شما را برای خرید ونصب هر گونه راهبند راهنمایی می کنند راهبند

 : راهبند آکاردئونی استیل انواع

  .در دو نوع دستی و اتوماتیک تولید و عرضه می گردد راهبند آکاردئونی استیل

تولید می  160و  150،  120متری ودر ارتفاع های  30راهبند آکاردئونی استیل دستی در عرض 
گردد و این نوع راهبند زیر آکاردئون های خود چرخ هایی متصل می شود که بتوان آن را به راحتی جا 

 . به جا کرد

ه به سبب این ویژگی در مهم ترین ویژگی این نوع راهبند نصب آسان و قابل حمل بودن آن می باشد ک 
مراکز و ادارت پلیس راهنمایی و رانندگی قابل استفاده می باشد و در زمانی که ترافیکی در اتوبان ها 

 . رخ می دهد به جهت حمل آسانی که دارد می توانند آن را در محل قرار دهند

ولت  220که عملکرد آن الکترو مکانیکی می باشد و به ولتاژبرق  راهبند آکاردئونی اتوماتیک
متری تولید می گردد و که به صورت متر به  30متصل می شود . این نوع راهبند در عرض   شهری

 . متر به راهبند اضافه می گردد

نوع راهبند دارای سنسور تشخیص مانع می باشد ، و در مواقعی که مانعی به آن برخورد کند به  این
 . حالت خوکار جمع می گردد

این نوع راهبند آکاردئونی با تردد نا محدود در مکان های مانند ؛ ورودی کارخانه جات ومراکز صنعتی 
 . کینگ ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد،بیمارستان ها ، ادارات ، ویال ها ، اماکن مذهبی ، پار

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس  

02155441824 

 09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید
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 برای سایت ایران راهبند راهبند آکاردئونی استیلقاله م


