
 

 

  راهبند برقی ورودی پارک بانوان

از تجهیزات مدرن جهانی است که در محل هایی مانند   )Electric Barrier  (یا راهبند برقی
کاربرد دارد. در اماکنی مانند  کارخانه, پارک جنگلی , راهبند برقی ورودی پارک بانوان و.... بسیار

ورودی پارک بانوان و ارگان های دولتی که هر وسیله نقلیه ای اجازه ورود ندارد میتوان گفت که 
یکی از  راهبند برقی .است نوانراهبند برقی ورودی پارک با بهترین و کارآمدترین راهبندها نیز

ابزارهایی است که کنترل مناسبی بر عبور و مرور وسایل نقلیه کمک بسزایی می کند. از دالیل 
  :می توان به موارد زیر اشاره کرد راهبند برقی محبوبیت

 بدنه بسیار مقاوم با طول عمر باال 

 افزایش سرعت عبور وسایل نقلیه 

 رعایت تمامی استانداردهای جهانی 

 مدیریت ورود و خروج وسایل نقلیه 

 جلوگیری از عبور وسایل نقلیه غیر مجاز 

 کنترل ساعت حضور و مدت زمان ماندن وسایل نقلیه 

 راهبند چیست ؟

وزه در بسیاری از اماکن پرترددی مانند ورودی درب بیمارستان ها , فرودگاه ها و ... از بازوهای امر
از ارزش باالیی برخوردار است . آیا می دانید در  امنیت آهنین استفاده می کنند . در اماکن ذکر شده

  از این میله ها و بازوهای آهنین ممکن است چه اتفاقاتی را به دنبال داشته باشد ؟صورت عدم استفاده 

 در پاسخ به این سوال می توان گفت که در اماکنی مانند درب ورودی دانشگاه و ارگان های دولتی
ت می باشد اگر از این میله ها استفاده نگردد ممکن است که جان و و ایمنی افراد بسیار حائز اهمی امنیت

مال همکاران و عزیزان شما در خطر احتمالی باشد پس بهتر است که از این تجهیزات بهر ببرید . آیا 
 می دانید نام این بازوهای آهنین چیست ؟

هیم . در واقع در محل های ما همیشه در ایران راهبند هستیم تا به تمام سواالت شما پاسخی صحیح بد
در آن جا حرف اول و  امنیت و .... که  پرترددی مانند مجتمع های تجاری , درب ورودی بیمارستان ها

بند می گویند آخر را می زند از راهبند استفاده می کنند. به تجهیزات با کیفیت و با طراحی زیبا نیز راه
  . که امنیت بسزایی به آن مکان هدیه می کند

به عبارت دیگر راهبند ها , تجهیزاتی هستند که در اماکن پرتردد مانند مجتمع های مسکونی , فروشگاه 
های زنجیره ای و ... کاربرد دارد. اگر دقت کرده باشید در زمان ورود به اینگونه محل ها توقف 

نی خواهید داشت در صورت شناسایی به شما اجازه ورود به آن محل داده خواهد کوتاهی در کنار نگهبا
 . به سبب داشتن راهبند در اماکن پرتردد می توان امنیت را به آن محل ببخشید  .شد

 نصب راهبند برقی ورودی پارک بانوان
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برای آسودگی خاطر شما عزیزان راهبندهای مختلفی با ابعاد و امکانات مختلفی را طراحی  ایران راهبند
کرده و روانه بازار می کند. اما اولین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که حتما قبل از سفارش 

 .راهبند مورد نظرتان , محل قرارگیری راهبند را مشخص کنید

به این گونه است که باید راهبند برقی  راهبند برقی ورودی پارک بانوان استاندارد محل قرارگیری
ورودی پارک بانوان را در نزدیک اتاق نگهبانی قرار داده و مانع رفت و آمد مردم نگردد. پس برای 

رداری کنید سپس می توانید راهبند را سفارش دهید تا در اسرع وقت به همراه شروع کار زمین را گودب
تیم اجرایی به محل شما اعزام شوند تا راهبندتان را به صورت اصولی و بر اساس استاندارد شرکت 

 .نصب کنند تا به شکل نامحدود کار کند و عمر مفیدی داشته باشد

  قیمت راهبند برقی ورودی پارک بانوان

دانیم تمام وسایل برقی با توجه به برند , طرح و ابعاد آن قیمت های بسیار متفاوتی را دارند. به همین می 
صورت هم راهبندها با توجه به ابعاد و طرح ها و امکاناتی که دارند قیمت های مختلفی خواهند داشت . 

دیدن بفرمایید تا با یک تیر به  ایران راهبند پس در این بخش به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم از سایت
دو هدف بزنید یکی اینکه هم از قیمت های راهبندها متوجه شده و هم اطالعاتی کامل در مورد راهبند 

 . مورد نظر خود کسب کنید

 فروش راهبند برقی ورودی پارک بانوان

 ایران راهبند راهبند در ایران میتوان به مجموعه بزرگ یکی از بهترین نمایندگی های معتبر سازنده
اشاره کرد . در سراسر ایران این نمایندگی وجود دارد که با مراجعه به نمایندگی شهر خود می توانید با 

 . ری کنیدمشاورین ما صحبت کنید تا بتوانید بهترین راهبند با قیمتی مناسب را خریدا

در ایران راهبند هر نوع راهبند و یا قطعات جانبی راهبند به فروش می رسدبه عبارت دیگر اگر در 
در  ایران راهبند صورت خرابی و یا قطعات جانبی راهبند از کار بی افتد , می توانید با متخصصین

ارتباط باشید و مشکل را با آنان در میان بگذارید و قطعه مورد نظر را خریداری کنید در نهایت به 
همراه قطعات راهبند نیز تیم اجرایی به محل راهبند ارجاع داده خواهد شد تا هر چه سریع تر مشکل 

 . راهبند شما حل گردد و مجددا شروع به کار کند

 پارک بانوانبرقی ورودی  نمایندگی راهبند

برای آسودگی خاطر شما عزیزان و راحتی شما همیشه در تالش است تا کارآمدترین  ایران راهبند شرکت
 راهبند برقی ورودی پارک بانوان راهبندها را در تمام نمایندگی ها داشته باشد . اگر به دنبال خریداری

هستید می توانید به نمایندگی شهر خود مراجعه کنید و با مشاورین مجرب ما صحبت کنید تا بتوانید 
ایران  بهترین راهبند با کامل ترین امکانات را خریداری کرده تا در زمان تعیین شده همراه با تیم اجرایی

 .به دست شما دوستان برسد راهبند

امروزه می بینیم که در بسیاری از مکان های پرترددی مانند عوارضی ها , درب ورودی بیمارستان ها 
و .... بازوهای آهنینی وجود دارد که به سبب وجود آن ها در آن محل باعث   , مجتمع های مسکونی

رامش مردم در آن محل می گردد. به عبارت دیگر برای مکان هایی که امنیت بسیار مهم ایجاد آسایش و آ
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آن زمین را ندارد نیز از راهبند استفاده می کنند. آیا تاکنون در  است و هر وسیله نقلیه ای اجازه ورود به
  مورد راهبندها تحقیق کرده اید؟

باشد تا باعث سلب آرامش نشوید؟ آیا به دنبال  آیا می دانید که یک راهبند چه خصوصیاتی باید داشته
خرید راهبند هستید؟ برای رسیدن به پاسخ تمام سواالت خود در ادامه با ما همراه باشید. اما سوال اول و 
مهم ترین سوال این است که راهبند چیست ؟ همانطور که گفته شد شرکت های سازنده راهبند برای هر 

خته می شود اما در این مقاله قصد داریم در مورد راهبند ضدتروریستی مکانی راهبند های مختلفی سا
 .صحبت کنیم

هستید یا اگر می خواهید در مورد این بازوهای  راهبند برقی ورودی پارک بانوان اگر خواستار خریداری
 در ارتباط باشید ایران راهبند العاتی داشته باشید با تیم مشاورهآهنین اط

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند پارک بانوان یورود یراهبند برق مقاله
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