
 

 

 ینگراهبند پارک

یکی از ابزار هایی شده که امروزه افزایش تعداد زیادی دارد .   )Parking Barrier  (راهبند پارکینگ یا

 . ل نقلیه اهمیت وجود پارکینگ های عمومی بیشتر احساس می شودبا افزایش بسیار زیاد تعداد وسای

هر پارکینگی نیاز یه یک کنترل کننده عبور و مرور دارد . یکی از ابزار های مهم کنترل عبور مرور راه 

بند های پارکینگی است . همه پارکینگ ها نیاز به یک راه بند پارکینگ دارد ، این راه بند ها عموما از راه 

 . های میله ای می باشد بند

 انواع راهبند پارکینگ

 : راهبند میله ای

 . راه بند های میله ای یکی از پر کاربرد ترین راه بند های پارکینگی می باشد

این راه بند از دو بخش ستونی و و میله متحرک ساخته شده است که میله متحرک مانع عبور وسایل نقلیه 

 . می شود

 : ویژگی های راهبند میله ای

  متر ۸متر تا  ۲قابلیت سفارش میله ای متحرک از 

 سرعت مناسب در باز شدن 

  ثانیه برای بسته شدن راه بند ۳زمان کمتر از 

 امکان نصب دوربین کنترل و ثبت پالک وسایل نقلیه 

 امکان نصب ریموت کنترل از راه دور 

 قابلیت استفاده از سنسور های هوشمند و اثر انگشت 

 ثبت زمان ورود و خروج و ثبت مدت زمان توقف 

 دارای ال ای دی های هشدار دهند 

 امکان نصب چراغ های سبز قرمز برای کنترل وسایل نقلیه  

 : راهبند ستونی

راه یند ستونی از مقاوت  این راه بند ها بر خالف راه بند میل های از کاربرد کمتری بهره می برند اما

کلیو متر بر  100تنی با سرعت  5بیشتری در برابر ضربه برخوردار است به صورتی که اگر یه ماشینی 

 . ساعت با راه بند ستونی برخورد کند به ضورت کامل متوقف می شود

گی های راه بند این راه بند از یک ستون تشکیل شده است که می تواند مانع عبور وسایل نقلیه شود از ویژ

 : ستونی می توان به شرح زیر گفت

 مقاومت بسیار باال در برابر ضربه خوردگی 

  ثانیه برای بستن راه 3زمان 

https://machinery-mall.com/%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/149.html


 

 

  ثانیه برای جمع شدن راه بند و اجازه عبور دادن به وسایل نقلیه 3زمان کمتر از 

 دارای سیستم خالص کن در زمان قطع برق 

 نقلیه دارای دوربین ثبت کنترل پالک وسایل 

 دارای سنسور هوشمند و سیستم کنترل از راه دور 

 دارای جک های هیدرولیکی 

 : راهبند پارکینگ تاشو

در  90این راه بند نوعی از راه بند میله ای است . تیرک متحرک این راه بند در زمان جمع شدن به حالت 

دل این راه بد تاشو می توان به جه در آمده و فضای کمتری را برای باز شد اشغال می کند . از بهترین م

برند فک اشاره کرد . این راه بند در مکان هایی استفاده می شود که سقف کوتاهی دارند و امکان استفاده 

 از راه بند میله ای وجود ندارد

 : ویژگی های راه بند پارکینگ تاشو

 نیاز به ارتفاع کم برای باز کرد تیرک متحرک 

 دارای LED های هشدار دهنده 

  متر 6متر تا  1امکان سفارش از 

 به دلیل داشتن متصل کننده بین دو بازو در صورت ضربه آسیب کمتری به راه بند وارد می شود 

 دارای چشمی های قطع کن در صورت اصابت به موانع 

 دارای سیتسم خالص کن و کنترل دستی در زمان قطع برق 

 امکان نصب باطری برای برق اضطراری 

 : راهبند پارکینگ هیدرولیکی

امروزه با زیاد شدن حجم تردد ماشین ها به پارکینگ ها امکان استفاده از راه بند های دستی به صفر می 

رسد زمان مهمترین فاکتور برای انسان ها است و اگر مدت زمان طوالنی پشت صف پارکینگ بمونن 

 . برای آنها بسیار آزار دهنده است

رین راه برای کنترل زمان و وسایل نقلیه استفاده از راه بند های هیدرولیکی است . این به همین دلیل بهت

می کند و زمان باز بسته شدن بسیار کمتری نسبت به نمونه راه   راهبند ها به صورت کامال اتوماتیک کار

 بند دستی دارند

 : از ویژگی های راه بند های هیدرولیکی می توان اینگونه گفت

 یق به ورود و خروج وسایل نقلیهکنترل دق 

 امکان نصب دوربین برای ثبت پالک وسایل نقلیه 

 امکان محاسبه زمان توقف وسایل نقلیه 

 ثبت زمان ورود و خروج وسایل نقلیه 

 سرعت باز و بسته شدن راه بند در زمان کوتاه 

 سیستم قطع کن در زمان بر خورد به موانع 



 

 

 ق برای کنترل دستیدارای سیستم خالص کن در زمان نبود بر 

  دور در دقیقه ( 2800استفاده از موتور های هیدرولیکی قوی ) حداقل 

 استفاده از موتور با قدرت باال برای نگه داشتن ثابت راه بند در حالت باز 

 : راهبند پارکینگ در شیراز

و جود اینکه شهر شیراز یکی از پر جاذبه ترین شهرای توریستی ایران است ، نیاز به پارکینگ بیشتر  با

با داشتن تجربه فروش و مهمتر از آن نصب راه بند های پارکینگی در  ایران راه بند  .احساس می شود

 . های فروش و نصب راه بند می باشد شهر شیراز یکی از نام آشنا ترین شرکت

با وجود چندین پروژه موفق در حوضه راهبند پارکینگی می توان یکی از بهترین شرکت ها  ایران راهبند

 برای خرید و نصب راه بند در شهر شیراز باشد

 : نمایندگی راهبند پارکینگ

اد شرکت های فرعی و سود در حوضه فروش و نصب راه بند اعتماد مشتریان با توجه به زیاد شدن تعد

با داشتن نمایندگی های  ایران راهبند نسبت به خرید راه بند از سایت ها بسیار کم شده است ، اما سایت

با اطمینان خاطر اقدام به خرید ونصب اصلی از چندین برند معتبر باعث می شود تا شما مشتریان عزیز 

 .راه بند های پارکینگی کنید

 : فروش راهبند پارکینگی

و درخواست تیم  ایران راه بند یکی از ساده ترین روش های خرید راه بند پارکینگی مراجعه به سایت

، موقعیت مکانی پارکینگ شما بهترین نوع راه بند را به شما مشاوره است ، این تیم با توجه به بودجه شما 

 . پیشنهاد می دهند تا شما به ساده ترین شکل ممکن اقدام به خرید بهترین راه بند کنید

 قیمت راهبند پارکینگ

از آن رو که مدل ها ، برند ها و قطعات مختلف برای خرید راه بند های پارکینگی وجود دارد بهتر است با 

  .درخواست مشاوره کنید ایران راهبند جعه به سایت و تماس با مشاورین فروشمرا

شما را برای رسیدن به بهترین نوع راه بند با توجه به موقعیت مکانی و  ایران راه بند مشاورین متخصص

 . بودجه شما را یاری می دهند

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 
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09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 مقاله راهبند پارکینگ برای سایت ایران راهبند


