
 

 

 :راهبند ال ای دی دار

در واقع به نوعی از راهبند گفته می شود که بر روی بدنه ی   )LED Barrier  (راهبند ال ای دی دار
آن ال ای دی وجود دارد .ال ای دی های به کار رفته روی بوم این راهبند در تاریکی شب ،هم زیبایی 

 . راهبند را دو چندان می کند و هم سبب کارایی مفید برای شخص خریدار می شود

شخص راننده از راه دور این راهبند راببیند و  سبب می شود  راهبند ال ای دی داردر تاریکی شب ها 
 . مانع از برخورد وسیله نقلیه به آن شود

متر می باشد . که به یک پایه با یک موتور الکترو مکانیکی  5راه بند ال ای دی دارای یک بوم با طول 
بواسطه  گردد . و وات متصل می 90و توان مصرفی  AC  نوع ولت  220با برق  با ولتاژ کارکرد 

 .گیربکس و چند چرخ دنده و فنر بوم را به باال و پایین می برد

 6درجه را دارا می باشد که زمان باز و بسته شدن آن نیز  90این نوع راهبند زاویه بازشویی تا حداکثر 
در تمامی محیط های  ثانیه می باشد و انتخاب مناسبی برای محیط هایی با فضای بازهستند و

ال ای دی دار بودن  ری،مسکونی،تجاری کاربرد دارد چرا که محیط های پر تردد نیاز به این قابلیت ادا
 .، برای پشتیبانی از حجم ترددی باال را دارند

شکل ظاهری این راهبند به صورت یک باکس مکعب مستطیل بوده و بر روی بدنه آن همانند بوم یک 
 .نوار ال ای دی نصب شده است

که بیشتر راه بند ها در فضای باز و بدون سقف نصب می شوند ، این راه بند به سبب  از آن جایی
 پوشیدگی که روی بوم دارد ، این امکان را به وجود می آورد که این نوع راه بند

مقاوم در برابر آب و گرد غبار باشد و درتمامی شرایط مختلف آب و هوایی کارایی الزم را داشته باشد  
 . هستند IP44 جه حفاظتی. ودارای در

 ما کشوری با تنوع آب و هوایی باالیی هستیم ، راه بند ال ای دی دار دمای کاری حدود

 .رادارد که مناسب برای تمامی اقلیم های آب و هوایی میباشد -20℃ ~ 50 ℃ 

 : از دیگر مزیت های این محصول میتوان به موارد زیر اشاره نمود

  دارای قابلیت باز بسته شدن بدون محدودیت در روز میباشد رمتری ال ای داردا 5راهبند . 

  قابلیت هماهنگ سازی با انواع سیستم های کنترل تردد به صورتی کارت های تردد یا دوربین
 . های کنترل تردد را دارد

  متری ال ای دی دار ، دارای پوشش کامل با الیه محافظ رنگی در برابر رطوبت  5بدنه راهبند
 . ار میباشدو گرد غب

  خالصکن در مواقع قطع برق کاربرد دارد و کاربر را قادر می سازد تا بصورت دستی راهبند
 .را کنترل کند

  20℃~  50 ℃دمای کاری حدود- 
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 دارای درجه حفاظت ip44 می باشد . 

 قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت کنترل راهبند پارکینگ 

 استفاده از ولتاژ کاری AC220Vشهری 

 واتی و قدرت جابجایی باال 90رفی توان مص 

 متر 5  ماکزیمم طول بوم راهبند  

  درجه 90ماکزیمم زاویه بازشو 

  ثانیه 6زمان باز و بسته شدن 

 قابلیت اتصال به کارتخوان با ریموت کنترل 

  

  

 :قیمت راهبند ال ای دی دار

بهترین راهبندها در سطح کشور با قطعاتی اصل و با کیفیت و داشتن  با داشتن  ایران راهبند شرکت
 . قیمتی مناسب خود را یکی پرفروش ترین شرکت ها در سر تا سر کشور کرده است

تماس بگیرید ، زیرا که  ایران راهبند برای اطالع از قیمت ها بهتر است با مشاورین مجرب شرکت
 . امروزه به دلیلی نوساناتی در بازار وجود دارد قیمت ثابتی برای این راهبندها تعریف نشده است

با صبر و حوصله شما مشتریان عزیز را در امر خرید ، راهبند  ایران راهبند کارشناسان فروش سایت
 . ت ومرغوب با قیمت مناسب راهنمایی می کنندال ای دی با کیفی

  

 : انواع راهبند ال ای دار

مورد  ایران راهبند راهبندهای برند بتا ال ای دی دار درمدل های دیگرنیزموجود هستند که در سایت
 : بررسی قرار گرفته اند از جمله

ال ای دی دار که در همین مقاله در مورد این محصول توضیحات  متری ۵بوم  B 800 راهبند بتا
 . مربوطه داده شده و از انواع ویژگی های آن نیز گفته شده است

  

بار در روز می باشد  100متری دولوکس دارای توان باز و بسته شدن حدود  ۵بوم  B 300 راهبند بتا
بل استفاده کرده است . وقابلیت باز شویی تا که این ویژگی این محصول را برای مکان های پرتردد قا

 . نزدیک می باشد  B800 درجه را دارد . این محصول در واقع از لحاظ ویژگی به راهبند 90

متر افزایش  6متر تا  4بهره می برد که می توان آن را از  بوم تلسکوپی ، از یک B 400 راهبند بتا
 ولت و زاویه بازشویی تا 220لتاژی داد . این مدل از این راهبندها درای توان و
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بار متوالی را دارند ومخصوص مکان های پرتردد  100شدن تا   می باشد و قابلیت بازوبسته  درجه90
 . اعم از پارکینگ های عمومی اداره ها و مجتمع های بزرگ می باشند

کم مورد استفاده قرار  درجه تاشو معموال برای مکان هایی با ارتفاع ۹۰متری  ۵بوم  B 501 راهبند بتا
درجه زاویه می گیرد و باز می شود، باز  90می گیرد . این وسیله با دریافت فرمان حرکت، بوم آن 

 .ثانیه زمان می گیرد 6شدِن کامِل این راهبند تنها 

  

درجه تاشو دارای یک مفصل بین بوم خود می باشد که در مکان  ۱۸۰متری  ۵بوم  B 502 راهبند بتا
 . محدودیت ارتفاعی وجود دارد بسیار پرکاربرد می باشد هایی که

می شود تا مسیر حرکت را برای شما باز کند . و این حالت  تا درجه به روی خود 180بوم آن   
 . وات است 90ولتی بوده و دارای توان  220ثانیه زمان می برد . این راهبند  6بازشویی تنها 

یت نصب ال ای دی را روی خود دارند و شما به هنگام خرید می تمامی راهبندهای نام برده شده قابل
  .از این قابلیت برای راهبند خود بهره مند شویدایران راهبند توانید با راهنمایی مشاورین

  

  

 : فروش راهبند ال ای دی دار

توانسته  با سابقه ی خوبی که درپروژه های نصب راهبند های ال ای دی دار دارد،  ایران راهبند شرکت
یکی از بهترین برند ها فروش در سرتا سرکشور باشد . همچنین این شرکت سعی بر این دارد رضایت 

 . شما مشتریان عزیز را در امر فروش جلب کند

از انواع مدل های راهبند ال ای دی دار دیدن فرمائید ، و  ایران راهبند شما می توانید با مراجعه به سایت
 ایران راهبند برای خرید راهبند مناسب با شرایط استفاده ی خود می توانید با مشاورین فروش ماهر

 . اسب خودرا خریداری کنیدتماس حاصل فرمائید و راهبند من

  

 : نمایندگی راهبند ال ای دی دار

را میتوان به عنوان یکی از شرکت های با سابقه در زمینه تولید، فروش و عرضه  ایران راهبند شرکت
 .و انواع راهبند نام برد انواع سیستم های اتوماتیک و هوشمند 

  

https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/


 

 

توانسته با ارائه محصوالت با کیفیت و با مقرن به صرفه سهم عمده ای از بازار کشور را  این شرکت
 .بدست بیاورد

با تضمین اصالت تمامی قطعات به کار رفته در راهبندها ی موجود یکی از بهترین  ایران راهبند شرکت
 . ار در سراسر کشور می باشدنمایندگی ها ی راهبند ال ای دی د

نمایندگی تمامی راهبندهای موجود در سایت خود می باشد ،چنانچه  ایران راهبند از این رو که شرکت
شما مشتریان عزیز نیاز به خدماتی داشتین می توانید از مشاورین این نمایندگی به روز و پیشرفته کمک 

 . مایی بخواهیدو راهن

 

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

 برای سایت ایران راهبند ال ای دی دارمقاله راهبند 
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