
 

 

 راهبند برقی در ورودی پارک

 نصب راهبند برقی , اجرا  )Electric Barrier  , (راهبند برقی  ,در ورودی پارک راهبند برقی
 قی , ساخت راهبند برقی , تولید راهبند برقیانواع راهبند بر  ,راهبند برقی

 راهبند برقی در ورودی پارک

در ورودی پارک از تجهیزات مدرنی است که در ورودی مکان هایی همانند پارک جنگلی،  راهبند برقی
کاربرد بسیاری دارد. در اماکنی که هر وسیله نقلیه اجازه ورد به  راهبند برقی ورودی پارک کارخانه و

داخل را ندارد می توان گفت که رایج ترین و کارآمدترین راهبندها نیز راهبند برقی در ورودی پارک 
است. از راهبندهای برقی در اماکن های شلوغ و پر رفت و آمد مانند مجتمع های مسکونی، تجاری، 

  .ه ای مورد استفاده قرار می گیردفروشگاه های زنجیر

اگر تا حاال توجه کرده باشید در زمان ورود به این گونه مکان ها توقف کوتاهی در کنار نگهبانی خواهید 
داشت در صورت شناسایی به شما اجازه ورد به داخل داده خواهید. در اماکن های پرتردد می توان از 

ید. یکی از ابزارهایی برای کنترل عبور و مرور وسایل نقلیه طرایق راهبند برقی امنیت را به محل بخش
است. از دالیل محبوبیت راهبند برقی در ورودی پارک می  راهبد برقی مناسب و کمک بسزایی می کند
 :توان به موارد زیر اشاره کرد

 .خوردروها و وسایل نقلیه را کنترل می کند ساعات حضور و مدت زمان ماندن

 .از ورود و عبور وسایل نقلیه غیر مجاز جلوگیری می کند

 .تمام استانداردهای جهانی را راعایت نموده است

 .بسیار مقاوم و دارای طول عمر باال می باشد راهبند برقی بدنه

 .د و خروج وسایل نقلیه را کنترل و مدیریت می کندورو

 .سرعت عبور و مرور وسایل نقلیه را افزایش می دهد

 نصب راهبند برقی در ورودی پارک

از آنجایی که ایران راهبند، راهبندهای متنوعی با ابعاد و امکانات مختلفی طراحی کرده است و راهبندها 
در زمان نصب راهبند برقی در ورودی پارک باید محل قرار را در بازار عرضه نموده است. مشتریان 

 .گیری و نصب راهبند را مشخص نمایند

محل قرار گیری راهبند برقی در ورودی پارک طبق استاندارد باید به گونه ای باشد که در نزدیک اتاق 
راهبند برقی باید  نگهبانی قرار داده شود و مانع رفت و آمد افراد نشود. اولین کاری که در ابتدای نصب
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 راهبند برقی صورت گیرد این است که زمین را گود برداری نمایید سپس درخواست خود را برای خرید
 .ثبت نمایید تا در اسرع وقت راهبند برای شما ارسال گردد

برقی در ورودی پارک اعزام می شوند تا راهبندتان را به تیم اجرایی ایران راهبند برای نصب راهبند 
شکل اصولی و براساس استاندارد شرکت نصب کنند تا به شکل نامحدود کار کند و عمر طوالنی و 

 .مفیدی داشته باشد

کان نزدیک اتاق و کیوسک نگهبانی باشد. اگر اتاق تا حد ام راهبند برقی در ورودی پارک محل نصب
قرار می گیرد دارای بالکن )پیشانی( است محل نصب نصب  راهبند برقی نگهبانی یا ساختمانی که پشت

سانتی متر فاصله داشته باشد تا وقتی که  40راهبند باید مکانی باشد که مرکز آن از لبه پیشانی حداقل 
میله راهبند عمود می شود با آن برخورد نکند. بنابراین پشت راهبند باید از دیوار یا مانع پشت آن حداقل 

 .فاصله داشته باشدسانتی متر  30

 قیمت راهبند برقی در ورودی پارک

با توجه به ابعاد و طرح، برندهای آن ها دارای قیمت های  راهبند برقی در ورودی پارک از آنجایی
راهبندهای برقی قیمت های متفاوتی  مختلفی هستند، به همین موجب براساس ابعاد و طرح ها و امکانات

را در نظر می گیرند. با توجه به این که کارکرد راهبند، نوع عملکرد و میزان تردد قیمت راهبند را 
 .تعیین می کند و همچنین کشور تولید کننده و برند نیز روی قیمت ها تاثیر گذار است

با دیگر راهبندها دارای قیمت بسیار باالیی و کیفیت به عنوان مثال راهبندهایی با برند ایتالیایی در مقایسه 
و  راهبند برقی بهتری می باشد. ما به شما کاربران عزیز پیشنهاد می کنیم برای اطالع از قیمت دقیق

 .مراجعه نمایید ایران راهبند مواردی دیگر به سایت

در این صورت می توانید محصوالت مورد نیاز خود را جستجو و قیمت های آن ها را مشاهده نمایید و  
و اطالعات دیگری را نیز در این رابطه کسب نمایید. در صورتی که نیاز به مشاوره دارید می توانید با 

العات الزم را کسب نمایید. مشاورین ما در تالش کارشناسان و مشاورین مجرب ما تماس بگیرید و اط
 .هستند که اطالعات کافی و مورد نیاز شما را به اطالع شما عزیزان برسانند

 نمایندگی راهبند برقی در ورودی پارک

ترین محصوالت و با برای اطمینان خاطر مشتریان خود همیشه سعی کرده است که به ایران راهبند
کیفیت ترین ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهد. اگر در نظر دارید برای ورودی پارک ها راهبند 

 .برقی نصب کنید می توانید به نزدیک ترین نمایندگی شهر خود رجوع کنید

شناسان و برای انتخاب بهتر و اطالعات بیشتر در رابطه با مدل ها و برندهای راهبند برقی با کار
مشاورین صحبت کنید تا بتوانید راهبند برقی بهتری با کامل ترین امکانات خریداری نمایید. برای نصب 

 .تیم مجربی در این زمینه در اختیار دارد و می تواند به شما کمک کنند ایران راهبند راهبند برقی نیز

امش و امنیت بیشتر در مکان های پر تردد از راهبندهای برقی برای ورود به این امروزه برای ایجاد آر
مکان ها استفاده می کنند. در این صورت هر وسیله نقلیه ای امکان ورد به آن مکان را ندارد. در 
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صورتی که قصد خرید راهبند برقی برای ورودی پارک خود را دارید و می خواهید اطالعات کافی 
 .در ارتباط باشید ایران راهبند د با تیم مشاوره ایداشته باشی

 فروش راهبند برقی در ورودی پارک

برقی در ورودی راهبند  یکی از نمایندگی های مجاز و معتبر در زمینه فروش انواع راهبندها از جمله
می باشد. این شرکت در زمینه فروش انواع مدل ها و برندهای راهبندها و  ایران راهبند ها شرکت پارک

 .قطعات جانبی در خدمت مشتریان گرامی می باشد

در سراسر کشور نمایندگی مجاز دارد تا کاربران و مشتریان عزیز به صورت حضوری با  ایران راهبند
کارشناسان و مشاورین ما در ارتباط باشند و کاالهای مورد نیاز خود را خریداری نمایند. ایران راهبند با 

ب داشتن سابقه درخشان در زمینه فروش و نصب راهبند برقی توانسته رضایت مشتریان خود را کس
  .نمایند

مشتریان عالوه بر خرید انواع راهبندها می توانند در صورت خرابی قطعات جانبی راهبند برقی خود 
قطعات جانبی را از نمایندگی های ما خریداری نمایند. در صرت هر گونه مشکل کارشناسان ما در 

د برقی را برای ورودی اسرع وقت به مشکالت شما رسیدگی و آن را حل می نمایند. پس می توانید راهبن
 .های اماکن خود هم به صورت اینترنتی و هم حضوری خریداری نمایید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند پارک یدر ورود یراهبند برق مقاله
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