
 

 

 راهبند برقی ورودی پروژه ساختمانی

یک نوآوری و   )Electric Barrier  (یا ، راهبندهای برقی راهبند برقی ورودی پروژه ساختمانی
نیت و ایمنی تکنولوژی جدیدی است که امروزه در بسیاری از مناطق و محدوده هایی که در آن جا ام

بسیار حائز اهمیت می باشد و نباید هر وسیله نقلیه ای در آن محل عبور و مرور کند نیز مورد استفاده 
نبال سرعت عمل در انجام استفاده می کنند که هم به د راهبند تمام برقی قرار می گیرد. در جاهایی از

کارها و هم ایمنی هستند بسیار مورد استقبال عموم مردم قرار می گیرند و محبوبیت خاصی در میان 
 .دیگر راهبندهای برقی دارند و میتوان گفت ابزاری منحصر به فرد در میان دیگر راهبندها هستند

در مکان هایی که کم تردد یا پر تردد هستند استفاده می شود البته باید فضای  راهبندهای تمام برقی از
مناسبی برای نصب و محل قرارگیری راهبند در نظر داشته باشیم. آیا می دانید چرا استفاده از راهبند 

 تمام برقی امری ضروری است؟

ل میتوان گفت که در جاهای خاصی مانند کارخانه ها, دانشگاه ها , محل پروژه های در پاسخ به این سوا
ساختمانی و .... به دلیل اینکه هر شخصی به راحتی با وسایل نقلیه خود وارد آن محل نشود مورد استفاده 

 .قرار می گیرد

نیز سیستم هایی تعبیه شده که میتواند اطالعاتی از ورود و خروج وسیله  راهبندهای تمام برقی بر روی
به دلیل ویژگی  راهبندهای برقی نقلیه, نوع وسیله نقلیه و مدت زمان ماندن در آن محل را مشخص کند

های خاصی که دارند بسیار مورد توجه افراد قرار گرفته است . از ویژگی های بارز راهبندهای برقی 
 : میتوان به موارد زیر اشاره کرد

 افزایش سرعت عبور وسایل نقلیه 

 مدیریت صحیح ورود و خروج وسایل نقلیه 

 ازجلوگیری از عبور و مرور وسایل نقلیه غیرمج 

  باز شده و شما میتوانید با خیالی راحت و آسوده وارد  راهبند تمام برقی ثانیه 5در مدت زمان
 .محل کار خود شوید

 راهبند چیست ؟

ضی ها , درب ورودی بیمارستان ها , پروژه زمانی که به اماکنی پرتردد مانند ارگان های دولتی , عوار
های ساختمانی و..... می روید خواهید دید که از میله های آهنینی استفاده می کنند . آیا در مورد این میله 

 های آهنین اطالعاتی دارید ؟

 آیا تاکنون اسم راهبند را شنیده اید؟

ادامه مقاله همراه ما باشید . اما به راستی که  اگر می خواهید اطالعاتی در مورد راهبندها بدانید پس در  
  راهبندچیست ؟
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به تجهیزات با کیفیت و با طراحی زیبا نیز راهبند می گویند 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 

 .ره ای و ... کاربرد داردهای زنجی

اگر دقت کرده باشید در زمان ورود به اینگونه محل ها توقف کوتاهی در کنار نگهبانی خواهید داشت در 
آیا می دانید در صورت عدم استفاده از   .صورت شناسایی به شما اجازه ورود به آن محل داده خواهد شد

دهد ؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که در  راهبندها ممکن است چه اتفاقات جبران ناپذیری رخ
اماکنی مانند درب ورودی دانشگاه و ساخت و ساز ساختمان ها نیز امنیت و ایمنی افراد بسیار حائز 

اهمیت می باشد اگر از این میله ها استفاده نگردد ممکن است که جان و مال همکاران و عزیزان شما در 
 . که از این تجهیزات بهره ببرید خطر احتمالی باشد پس بهتر است

 نصب راهبند برقی ورودی پروژه ساختمانی

 ایران راهبند  .یکی از بهترین شرکت های سازنده راهبند در ایران می توان به ایران راهبند اشاره کرد
و امکانات بسیاری را طراحی کرده و  برای آسودگی خاطر شما عزیزان راهبندهای مختلفی با ابعاد

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

نگهبانی قرار داده و  استاندارد محل قرارگیری راهبند به این گونه است که باید راهبند را در نزدیک اتاق
 .مزاحم رفت و آمد مردم نگردد

پس برای شروع کار زمین را گودبرداری کنید سپس می توانید راهبند را سفارش دهید تا راهبند در 
اسرع وقت به همراه تیم اجرایی به محل شما اعزام شوند تا راهبند تان را به صورت اصولی و بر اساس 

 . نصب کنند تا به شکل نامحدود کار کند و عمر مفیدی داشته باشد ایران راهبند استاندارد شرکت

 قیمت راهبند برقی ورودی پروژه ساختمانی

با توجه به ابعاد و عملکرد نیز قیمت  راهبند برقی ورودی پروژه ساختمانی تمام وسایل برقی از جمله
دیدن  ایران راهبند های متفاوتی دارند. پس در این بخش به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم از سایت

ای راهبندها متوجه شده و هم اطالعاتی بفرمایید تا با یک تیر به دو هدف بزنید یکی اینکه هم از قیمت ه
 . کامل در مورد راهبند مورد نظر خود کسب کنید

 نمایندگی راهبند برقی ورودی پروژه ساختمانی

برای آسودگی خاطر و صرفه جویی در زمان و راحتی شما همیشه در تالش است  ایران راهبند شرکت
راهبند برقی ورودی  رین راهبندها را در تمام نمایندگی ها داشته باشد . اگر به دنبال خریداریتا کارآمدت

ود می توانید از طریق ورود به سایت ایران راهبند و یا با مراجعه به نمایندگی شهر خ پروژه ساختمانی
با مشاورین مجرب ما صحبت کنید تا بتوانید بهترین راهبند با کامل ترین امکانات را خریداری کرده تا 

  .به دست شما دوستان برسد ایران راهبند در زمان تعیین شده همراه با تیم اجرایی

 فروش راهبند برقی ورودی پروژه ساختمانی
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معتبرترین نمایندگی های راهبند برقی ورودی پروژه ساختمانی در ایران میتوان به مجموعه  یکی از
اشاره کرد . در سراسر ایران این نمایندگی وجود دارد که با مراجعه به نمایندگی  ایران راهبند بزرگ

تا بتوانید بهترین راهبند با قیمتی مناسب را خریداری  شهر خود می توانید با مشاورین ما صحبت کنید
  . نمایید

انواع راهبند و یا قطعات جانبی راهبند به فروش می رسد به عبارت دیگر اگر در  ایران راهبند در
کار بی افتد , می توانید  صورت خرابی راهبند برقی ورودی پروژه ساختمانی و یا قطعات جانبی آن از

با متخصصین ایران راهبند در 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 ما به محل راهبند ارجاع داده خواهد شد 

 . مجددا شروع به کار کند تا هر چه سریع تر مشکل راهبند شما حل گردد و

راهبند برقی ورودی  شما می توانید با ورود به سایت و در خواسته مشاوره اقدام به خرید بهترین مدل
شمارا برای خرید بهترین مدل با کمترین هزینه کمک  ایران راهبند کنید . تیم فروش پروژه ساختمانی

  می کنند تا راهبندی مناسب با محل اسقرار راهبند و متناسب با هزینه شما خریداری کنید

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس 

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند یپروژه ساختمان یورود یراهبند برق مقاله
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