
 

 

 راهبند برقی نصب در ورودی دانشکده گیالن

صحبت کنیم ، برای کنترل تردد  ) Electric Barrier  (راهبند برقی در این مقاله می خواهیم راجب
برقی نصب در در مکان های پر رفت و آمد و شلوغ مخصوصا درب ورودی دانشگاه ها از راهبند 

ورودی دانشکده گیالن استفاده می کنند. این راهبند برقی نصب در ورودی دانشکده گیالن در 
همانند ورودی دانشکده ها، مجتمع های مسکونی، پارکینگ عمومی کاربرد بسیاری دارند. برای   امکانی

اشد و با توجه به نیاز محل ایجاد امنیت و جلوگیری از ورود خودروها و افراد متفرقه گزینه مناسبی می ب
 .از مدل های هیدرولیک و الکترومکانیک، پرتردد و کم تردد استفاده می کنند

در امکانی مانند وردی دانشکده ها و ارگان های دولتی که هر وسیله نقلیه اجازه ورود ندارد می توان 
نشکده گیالن است. یکی از گفت که کارآمدترین و بهترین راهبندها نیز راهبند برقی نصب در ورودی دا

می  راهبند برقی ابزارهایی که برای عبور و مرور وسایل نقلیه می توان کمک بسزایی کند استفاده از
 .باشد

راهبند برقی بیشترین کاربرد را برای پارکینگ های عمومی و پرتردد مانند ورودی های دانشگاه ها از 
ترل را دارد که می تواند به دستگاه های کن راهبند برقی نصب در ورودی دانشکده گیالن  جمله ورودی

تردد نیر متصل شود. بنابراین می توان راهبندها را از نظر کارکرد به چند نوع تقسیم بندی نمود که می 
 .توان مدل بوم دار را پرکاربرد ترین و مدل های بوالرد و زنجیری را رده های بعدی قرار داد

و با باز و بسته  راهبندهای برقی نصب شده در ورودی ها عملکرد آن ها به سادگی امکان پذیر است
می توان  راهبند برقی شدن راهبند برای رفت و آمد مسیر حرکت باز می شود. از دالیل استفاده و انتخاب

 :به موارد زیر اشاره کرد

 .تمامی استاندارهای جهانی در این راهبند رعایت شده است

 .ل نقلیه غیر مجازی جلوگیری می کنداز ورود وسای

 .سرعت عبور وسایل نقلیه را افزایش می دهد

 .ورود و خروج وسایل نقلیه را مدیریت می کند

 .دارای بدنه بسیار مقاوم و با طول عمر باال می باشد

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

 یالننصب راهبند برقی در ورودی دانشکده گ

با توجه به این که راهبندهای گوناگونی با ابعاد و امکانات مختلفی طراحی شده و در بازار عرضه می 
مکانی  راهبند برقی شود، اما باید این نکته را در نظر داشته باشید و به آن توجه نمایید که قبل از سفارش

 .رار است راهبند در آن نصب شود مشخص گرددکه ق
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استاندارد محل قرار گیری راهبند برقی نصب در ورودی دانشکده گیالن باید به گونه ای باشد که راهبند 
برقی نصب در ورودی دانشکده گیالن در نزدیک ترین مکان به اتاق نگهبانی قرار گیرد و مانع از رفت 

 .و آمد افراد نشود

باید ابتدا زمین را گودبرداری کنید سپس راهبند  راهبند برقی در ورودی دانشکده گیالن قبل از نصب
مورد نظر خود را سفارش دهید تا در زمان مناسب به همراه تیم تکنسین به محل مورد نظر اعزام شوند 

را به شکل اصولی و براساس استاندارهای تعیین شده نصب گردد و تا به صورت  راهبند برقی و تا
 .نامحدود کار کند و عمر طوالنی و مفیدی داشته باشد

رفتن محل رفت یکی از مهم ترین نکات در محل نصب راهبند برقی در ورودی دانشکده گیالن در نظر گ
و آمد عابر پیاده می باشد. اگر عابرین پیاده از بیرون اتاق نگهبانی عبور می کنند مکان نصب دستگاه 

باید در موقعیتی باشد که عابر پیاده از پشت دستگاه تردد کند نه از سمت نوک میله راهبند تا احتمال 
 .برخورد میله با او را به حداقل برساند

کابل های هوایی و یا شاخه های درخت از فضای باالی دستگاه و تیرک باید محل در صورتی که عبور 
 .نصب راهبند را تغییر دهید. همچنین راهبند برقی را نباید در محل عبور آب و باغچه نصب نمایید

 قیمت راهبند برقی نصب در ورودی دانشکده گیالن

وع کارکرد، میزان تردد و حدود کارکرد قیمت راهبند برقی نصب در ورودی دانشکده گیالن براساس ن
 .آن مشخص می گردد به عنوان مثال قیمت راهبند هیدرولیکی از الکترومکانیک بیشتر است

بنابراین برند و کشور تولید کننده نیز می تواند در قیمت راهبند تاثیر بسزایی داشته باشد. به عنوان 
مقایسه با راهبندهایی با برند ایتالیایی قیمت بسیار نمونه، راهبندهای که در ایران تولید می شوند در 

 .پایینی دارند پس در نتیجه عوامل و عملکرد زیادی می تواند در قیمت راهبندهای برقی تاثیر گذار باشد

 ایران راهبند مشتریان می توانند برای اطالع از قیمت دقیق و واقعی راهبند مورد نیاز خود به سایت
مراجعه نمایند و یا با کارشناسان در زمینه فروش تماس حاصل فرمایند و اطالعات مورد نیاز خود را 

 .دریافت نمایند

 فروش راهبند برقی نصب در ورودی دانشکده گیالن

 .اشاره کرد ایران راهبند می توان به راهبند برقی یکی از برترین نمایندگی های معتبر در زمینه فروش
به نزدیک ترین  در تمام نقاط کشور نمایندگی دارد که کاربران می توانند با مراجعه ایران راهبند

نمایندگی شهر خود با کارشناسان و مشاورین ما صحبت کنند تا بتوانند بهترین نوع راهبند را با توجه به 
 .نیاز و قیمت مناسب خریداری نمایید

راهبند را نیز در اختیار  انواع راهبندها را به فروش می رساند قطعات جانبی ایران راهبند از آنجایی که
مشتریان خود قرار می دهد، در نتیجه اگر در صورت خرابی و یا قطعات جانبی راهبند شما فرسود و یا 

در ارتباط باشید و قطعات مورد نیاز خود  ایران راهبند از کار بیفتد، به راحتی می توانید با متخصصین
 .داری نماییدرا خری
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کارشناسان و مشاورین ما در تالش هستند مشکالت راهبند شما را در سریع ترین زمان ممکن حل نمایند 
 .و راهبند شما مجددا شروع به کار نمایند

 نمایندگی راهبند برقی نصب در ورودی دانشکده گیالن

را در اختیار شما قرار دهند.  راهبند برقی الش است بهترین و کارآمد تریندر ت ایران راهبند نمایندگی
اگر می خواهید برای ورودی دانشکده خود راهبند برقی نصب نمایید می توانید به نمایندگی استان یا شهر 

مشاورین و کارشناسان متخصص ما صحبت کنید تا بتوانید  خود به صورت حضوری مراجعه نمایید و با
با توجه نیاز خود بهترین راهبند را خریداری کنید تا در زمان مقرر شده راهبند شما با تیم اجرایی برای 

 .نصب راهبند شما در مکان مورد نظر حضور یابند

ی نمایید و یا اطالعاتی را در صورتی که می خواهید برای ورودی دانشکده خود راهبند مناسب خریدار
با تیم مشاوره ما  ایران راهبند در این زمنه داشته باشید می توانید از طریق شماره تماس موجود در سایت

 .در ارتباط باشید و راهنمایی های الزم را از کارشناسان ما دریافت نمایید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند النیدانشکده گ ینصب در ورود یراهبند برق مقاله
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