
 

 

 راهبند آکاردئونی شبکه بهداشت آبیک

، راهبند راهبند آکاردئونی شبکه بهداشت آبیک  ، ) Accordion Barrier ( راهبند آکاردئونی
، راهبند برقی راهبند برقی آکاردئونی مورد استفاده در شبکه بهداشت آبیک، راهبند آکاردئونی،

 آکاردئونی

همانطور که از نامش  راهبند آکاردئونی  .نام دیگر راهبندهای آکاردئونی راهبند چرخ دار می باشد
از نام  پیداست عملکرد و ساختارش شبیه به آکاردئون می باشد و به طور کامل باز و بسته می شود . پس

های دیگر راهبند آکاردئونی میتوان به راهبند کشویی اشاره کرد چون راهبند جمع شونده ریلی دارد . 
راهبند آکاردئونی بنا بر ویژگی هایی که دارد در میان عموم مردم از محبوبیت خاصی برخوردار است 

 : از ویژگی های این راهبند می توان به موارد زیر اشاره کرد

 آسانقابل حمل  .1

 مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی .2

 متر در محل را پوشش می دهد 30تا عرض  .3

 دارای سیستم اتوماتیک ضد برخورد با موانع .4

  

در اماکنی که استفاده از راهبند اهرمی به خاطر محدودیت فضای آن مکان امکان پذیر نیست , استفاده از 
 و دستی به دو صورت راهبند آکاردئونی  .زینه استراهبند آکاردئونی بهترین و مناسب ترین گ

به عنوان مانعی در زمان ترافیک میتوان بهره  راهبد آکاردئونی قابل استفاده می باشد . از اتوماتیک
گرفت . این نوع راهبند به دلیل ویژگی هایی که دارد به راحتی می تواند در جاده و بزرگراه ها و 

 . عابرهای پیاده برای کنترل ترافیک استفاده کرد

 ؟راهبند چیست 

امروزه در بسیاری از اماکن مانند درب ورودی کارخانجات , درب ورودی دانشگاه ها , مجتمع های 
مسکونی و... از بازوهای آهنینی استفاده می کنند . در این گونه مکان هایی که گفته شد امنیت افراد و 

ز این بازوهای آهنین تجهیزات آن مکان حرف اول را می زند . آیا می دانید در صورت استفاده نکردن ا
  ممکن است چه اتفاقی بی افتد ؟

در پاسخ به این سوال می توان گفت که بازوهای آهنین را در مکان های پرتردد مانند عوارضی ها, 
امنیت حرف اول وآخر را می زند استفاده می کنند و بسیار کارایی   دانشگاه ها , ارگان های دولتی و....

 . خواهند داشت

  ون به ورودی های عمومی پرتردد دقت کرده اید ؟آیا تاکن

در واقع به این تجهیزات با کیفیت و جذاب نیز راهبند می گویند که امنیت بسزایی به آن مکان هدیه 
خواهند داد . در ادامه بیشتر در مورد راهبند صحبت می کنیم. به سبب داشتن راهبند در مکان های 

 . نی را به آن محل ببخشیدپرتردد و مهم میتوان امنیت و ایم
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بهتر است بدانید هر کدام از این راهبندها با توجه به نوع محل و نیاز مورد نظر درخواست و خریداری 
می شوند زیرا از هر راهبندی نمیتوان استفاده کرد در غیراینصورت بازدهی و کارایی مناسبی برای 

ه تر در مورد راهبند بگوییم , میتوان گفت که مکان موردنظر نخواهد داشت . اگر بخواهیم توضیحی ساد
راهبندها , تجهیزاتی هستند که در مکان های پرتردد مانند مجتمع های مسکونی , کارخانجات , ورودی 

 . برخی تاالرها و ... کاربرد فراوان دارد

اما در   شرکت های سازنده راهبند برای هر محل و مکانی راهبند های مختلفی طراحی و تولید می کنند
با شما همراهان همیشگی صحبت  راهبند آکاردئونی شبکه بهداشت آبیک این مقاله قصد داریم در مورد

 . کنیم

 نصب راهبند آکاردئونی شبکه بهداشت آبیک

اول از همه باید محل مناسب و در دسترسی را برای  راهبند آکاردئونی شبکه بهداشت آبیک برای نصب
راهبند خود انتخاب کنید . محل راهبند باید نزدیک اتاق نگهبانی باشد تا در صورت بروز مشکل نگهبانی 

  .در کنار راهبند باشد و به مشکالت در محل مورد نظر رسیدگی کند

بهداشت آبیک باید در زمان حرکت بازوی آهنی خود به محلی برخورد نکند و به  راهبند آکاردئونی شبکه
هیچ وجه به آن آسیبی نرسد. پیش از سفارش و خریداری این راهبند , دومین کاری که باید انجام دهید 

خواهد بود توجه کنید محل راهبند نباید باعث  شت آبیکراهبند آکاردئونی شبکه بهدا گود برداری محل
 .ایجاد مزاحمت برای عموم مردم گردد

بعد از گودبرداری صحیح محل سومین کاری که باید انجام داد قسمت اصلی یا بدنه راهبند را در محل به 
ی شوند و طور ثابت نصب کرده و با بتن پر کنیم مرحله بعدی قطعات محرکه و موتور داخل آن نصب م

سپس قسمت میله ای یا متحرک آن به قسمت ستونی وصل می شود. تمامی مراحل نصب راهبند نیاز به 
 . نصاب و تیم اجرایی ماهری دارد تا بتوان راهبند را به صورت اصولی و صحیح نصب کرد

 قیمت راهبند آکاردئونی شبکه بهداشت آبیک

اطالعاتی کامل در مورد مدل راهبندهای آکاردئونی و برای دریافت قیمت های راهبند مورد نظر خود و 
نکات مهم آن در اینجا به شما توصیه می کنیم که به سایت ایران راهبند یک سری بزنید تا به نتیجه 

  . دلخواه خود برسید

هستید با مشاورین و متخصصین مجرب  ایران راهبند اگر به دنبال درخواست راهبند آکاردئونی از سایت
ما در تماس باشید و نیازهای خود را در مورد این راهبند بازگو کنید تا بتوانند بهترین راهبند را در 

  .اختیار شما قرار دهند

عزیزان راهبندهای آکاردئونی با هستیم تا بتوانیم برای جلب هر چه بیشتر شما  ایران راهبند ما در سایت
 . مناسب ترین قیمت ممکن به شما ارائه دهیم
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ایران راهبند همیشه به دنبال رضایتمندی شماست پس خبر خوب این است که در صورت خرابی یا از 
کار افتادن قطعات جانبی راهبند ها میتوانید با ما در تماس باشید , قطعات جانبی را تهیه کنید و در اسرع 

 .وقت برای شما ارسال می گردد

 فروش راهبند آکاردئونی شبکه بهداشت آبیک

همیشه در تالش است تا امکانات بیشتری را در اختیار شما قرار دهند . یکی از  ایران راهبند شرکت
بهترین اتفاقات خارق العاده در این مجموعه می توان به فروش راهبند منحصر به فرد آکاردئونی و یا 

 . قطعات جانبی راهبندها اشاره کرد فروش

برای آسایش شما و صرفه جویی در زمان شما این تصمیم را گرفته تا شما  یران راهبندا به عبارت دیگر
عزیزان بتوانید از طریق ورود به سایت ایران راهبند بتوانید تمامی قطعات راهبند خود و یا راهبند مورد 

نبی نیز نظرتان را درخواست و خریداری کنید و در نهایت در اسرع وقت به همراه راهبند و قطعات جا
 . تا راهبند شما هر چه سریع تر شروع به کار کند تیم اجرایی ارجاع داده خواهند شد 

 نمایندگی راهبند آکاردئونی شبکه بهداشت آبیک

ا مراجعه یکی از معتبرترین نمایندگی های سازنده راهبند در سراسر ایران می باشد . شما ب ایران راهبند
به نمایندگی ایران راهبند شهر خود یا با ورود به سایت ایران راهبند میتوانید با متخصصین نمایندگی 

 . ایران راهبند در ارتباط باشید تا بتوانید راهبندی کارآمد و با قیمتی مناسب را خریداری نمایید

می توان گفت که با در ارتباط بودن با مشاورین ایران راهبند  ران راهبندای یکی دیگر از تصمیمات
میتوانید مشکل آن را حل کنید به عبارت دیگر اگر به هر دلیلی برای راهبندتان مشکلی پیش آمد می 

توانید مشکل را با مشاورین ما در میان بگذارید تا بتوانیم مشکل راهبندتان را هر چه سریع تر بر طرف 
  و در نهایت راهبند تان به صورت نامحدود شروع به کار کند  مکنی

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند کیشبکه بهداشت آب یراهبند آکاردئون مقاله
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