
 

 

 راهبند الکترونیکی

یکی از وسایل مهم کنترل عبور و مرور می باشد   )barrierd Electronic  (راهبند الکترونیکی یا
، این روز ها با وجود زیاد شدن ماشین ها و ارزشمند تر شدن زمان رانندگان تمایل دارند که زمان 

 .کمتری پشت صف برای ورود یا خروج از پارکینگ را صرف کنند

ندی با سرعت و دقت اینکه زمان کمتری در صف پارکینگ های عمومی صرف شود مستلزم وجود راه ب
باال است . از این رو طی چند سال اخیر صنعت راه بند الکتریکی جای خود را در حوضه راه بند محکم 

 . و پایدار کرده است

در مقابل راه بند های الکتریکی راه بند های دستی وجود دارد که میشود از معایب راه بند الکتریکی به 
 : شرح زیر گفت

  شدن راه بندسرعت بسیار کم باز 
 عدم وجود سیستم ثبت و کنترل هوشمند پالک های وسایل نقلیه 
 عدم وجود سیستم قطع کن در حین ضربه خوردن به موانع 
 نیاز به وجود یک نفر برای کنترل کردن راه بند 
 عدم وجود کنترلر کننده های هوشمند و کنترلر از راه دور 

شد که راه لند های دستی جای خور را به راهبند های با وجود این دلیل ها و چندین دلیل دیگر باعث 
 . الکتریکی بدهند

عمدتا استفاده از راهبند الکترونیکی در پارکینگ های عمومی است ، این راه بند ها همان طور که گفته 
 . شد مشکالت و معایب راه بند های دستی را پشت سر گذاشتن و یک تکنولوژی پر کاربرد می باشد

 : د الکترونیکیانواع راهبن

  :راهبند میله ای

این راه بند از دو بخش ستونی ) بخش ثابت و نگه دارنده ( و یک بخش تیرکی یا میله ای ) بخش 
داخل بخش  ( تشکیل شده است که با تحرک بخش میله ای توسط قطعات محرکه متحرک راه بند میله ای 

 . ستونی کنترل عبور و مرور می کند

 ویژگی های راه بند میله ای الکترونیکی

 سرعت بیشتر در باز و بسته شدن میله متحرک برای صرف کمتر زمان 
 سیستم قطع کن برای زمانی که میله متحرک در حال بر خورد با موانع است 
 شدن راه بند و ثابت ماندن راه بند در  دارای موتور الکترونیکی ، هیدرولیکی برای سریع تر باز

 مواقع باز بودن
 امکان نصب سیستم کنترل هوشمند و باز بسته شدن به صورت خورکار 
 امکان نصب سیستم ریموت کنترل از راه دور 

https://www.fixingsandfittings.co.uk/shop/barriers-and-gates/boom-barrier-electronic.htm
https://irrahband.com/parking-road-blocker/


 

 

 امکان نصب دوربین کنترل و ثبت پالک وسایل نقلیه 
 دارای سیستم خالص کن در مواقع قطع برق برای کنترل دستی راه بند میله ای 
  متر به انتخاب مشتری 8تا  2دارای طول 

  :راه بند زنجیری الکترونیکی

بخش تشکیل شده از که دو بخش آن بخش های ثابت یا ستونی است یکی از بخش های  3ند از این راه ب
 . آن بخش زنجیری که با حرکت این بخش مانع عبور و مرور وسایل نقلیه می شود

این راه بند کارایی کمتری نسبت به راه بند های میله ای دارند اما از مقاومت بیشتری برخورد دار 
 . هستند

  متر زنجیر 15تا  2امکان سفارش از طول 
 سرعت حرکت بسیار باال 
 مقاوم در برابر آب ، گرد غبار 
 طول عمر بیشتر نسبت به راه بند میله ای 
 مقاومت زیاد در برابر ضربه وسایل نقلیه 
 امکان نصب سیستم هوشمند برای کنترل عبور و مرور 
 دارای سیستم کنترل از راه دور 
 برای زمان قطع برق دارای سیستم قطع کن 

  :راه بند ستونی الکترونیکی

تشکیل شده است . این راه بند ها از یک بخش ستونی که این بخش به صورت متحرک کار میکند 
کارکرد این راهیند الکترونیکی به این شکل است که برای کنترل عبور و مرور بخش ستونی به داخل یا 

 .خارج از زمین می آید و مانع عبور وسایل نقلیه می شود

 : ویژگی های راهبند الکترونیکی ستونی

  سانتی متر قابل سفارش هستند 110تا  60این راهبند ها در ارتفاع 
  تن 5کیلو متر بر ساعت با وزن  100مقاوم در برابر ضربه 
  ثانیه برای جمع شدن راه بند و اجازه عبور دادن 3سرعت 
  ثاینه برای زمان های  2 2ثانیه برای باز شدن راهبند الکترونیکی و سرعت  4سرعت

 اضطراری
 دارای جک های الکترونیکی و هیدرولیکی برای عملکرد بهتر 
 الد آب دیدساخته شده از فو 
 مقاوم در برابر آب و گرد غبار 
 دارای سیستم کنترل از راه دور 
 امکان نصب سیستم سسنور های هوشمند برای کنترل هوشمند 
 دارای سیستم خالص کن برای زمان قطع برق 

https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/
https://irrahband.com/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%a8%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%af/


 

 

  :راهبند الکترونیکی آکاردئونی

این راه بند یکی از پر کاربرد ترین راه بند های الکترونیکی است این راه بند همان گونه که از اسمش 
پیداس مثل آکاردئون است و امکان مدیریت راه بند در ابعاد مختلف وجود دارد این راه بند نیاز به نصب 

به جایی به راحتی امکان پذیر ندارد به دلیل داشت چرخ رد زیر راهبند الکترونیکی آکاردئونی امکان جا 
 . است

این راهبند به دلیل ثبات نبود از مقاومت کمتری نسبت به راه بند ستونی برخوردار است و گزینه مناسبی 
  برای استفاده در مناطق با امنیت باال نیست

 : ویژگی های راهبند الکترونیکی آکاردئونی

 این راه بند امکان تغییر اندازه در زمان بعد از سفارش را هم دارد 
 جا به جایی بسیار راخت به واسطه داشتن چرخ 
 دارای ال ای دی های هشدار دهنده برای وسایل نقلیه 
  سانتی متری به انتخاب و سفارش مشتری 150تا  70ارتفاع 
 کاردئونی به دلیل داشتن موتور های سرعت بسیار باال در حمع و باز شدن راهبند الکترونیکی آ

 قوی
 دراری سیستم خالص کن در زمان قطع برق برای کنترل دستی راه بند 

در آخر باید به نکته اشاره کرد که این راهبند الکترونیکی نیاز به مراقبت بیشتری دارد زیرا قطعات این 
 یشگی دارددستگاه از ظرافت بیشتری برخوردار است ونیاز به سرکشی و بازرسی هم

  :نمایندگی راهبند الکترونیکی

تن یکی از برترین نمایندگان فروش راه بند های الکترونیکی می باشد این شرکت با داش ایران راهبند
 تجربه نصب و فروش راهبند الکترونیکی می تواند کمک شایان به ذکری به شما مشتریان عزیز کند

  :فروش راهبند الکترونیکی

ا هرگونه راه بند دیگر فقط نیاز است با مراجعه برای دریافت قیمت و اقدام به خرید راهبند الکترونیکی ی
 با مشاوران ایران راه بند صحبت کنید تا بهترین قیمت را به دست بیاورید ایران راهبند به سایت

  :قیمت راهبند الکترونیکی

با توجه به نوسانات هر روزه بازار و تعداد زیاد راه بند ها و حتی وجود قطعات مختلف در یک راه بند 
 . ف و انواع راه بند ها متفاوت باشدمشترک باعث می شود تا قیمت ها در بازه زمانی مختل

در ارتباط باشید تا بتوانید بهترین راهبند الکترونیکی  ایران راهبند ما پیشنهاد می دهیم تا با تیم فروش
 مناسب با بودجه و محل مورد نیاز انتخاب و اقدام به خرید آن راه بند کنید

https://irrahband.com/accordion-barrier/
https://irrahband.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%a7/
https://irrahband.com/
https://irrahband.com/


 

 

 هتر از قیمت ها می توانید با شماره تماسبرای اطالع ب 

02155441824 

 09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

  

 مقاله راهبند الکترونیکی برای سایت ایران راهبند

tel://+982155441824/

