
 

 

 راهبند تلسکوپی

متحرک آن قابل تنظیم همان راه بند میله ای بوده که میله  )Telescope strap  ( راه بند تلسکوپی
متر  6متر تا  3.8می باشد . این بدین معنا است که می توان میله ای متحرک راه بند را در اندازه بین 

تنظیم کرد . جنس راه بند تلسکوپی از جنس آلومینیوم بوده و از دو رنگ سفید و نارنجی ) به دلیل 
ته شده است . از این راه بند در مراکز هشدار و هشیار سازی رانندگان در زمان بسته بودن ( ساخ

 .اوژانس ، آتش نشانی ها و ساختمان های مسکونی پر تردد بیشتر استفاده می شود

این راه بند در نوع دستی و اتوماتیک وجود دارد که می توان مشخصات راه بند دستی تلسکوپی را به 
 : شرح زیر ذکر کرد

 ارداین راهبند قابلیت نصب باطری اضطراری ند 

 می تواند به صورت نا محدود کار کند 

 قابلیت توقف خدکار ندارد 

 مقاوم در برابر آب و زندگی است 

  متار قابل تغییر است 6متر تا  3.8طول آن از 

 : راهبند با بوم تلسکوپی

این راه بند تلسکوپی همراه با بوم ) میله متحرک ( تلسکوپی می باشد که این بوم قابلیت تغییر اندازه را 
دارد در راه بند های میله ای معمولی یا همان راه بند ها فک امکان تغییر اندازه بوم بعد از نصب راه بند 

 . وجود ندارد

در زمان مورد نیاز دارد . کارایی این راه بند در مکان  اما راه بند تلسکوپی بوم قابلیت تغییر اندازه را
هایی می باشد که در زمان هایی نیاز به بستن یا باز گذاشتن مسیر خاصی برای عبور و مرور وسایل 

کیلو گرم تغییر می کند . در بعضی از نوع بو مها  8کیلو گرم تا  6نقلیه می باشد . وز ن این راه بند از 
هشدار  LED های هشدار دهنده نیز استفاده کنیم و در حالت کلی این بوم ها دارای  LED می توانیم از

 دهنده نمی باشند

 : راهبند اتوماتیک تلسکوپی

این راه بند از دو بخش ستونی و یک بخش تیرک یا میله ای قابل تنظیم تشکیل شده است . این راه بند به 
ترل دستی به کار خود ادامه دهد از این راه بند در صورت اتوماتیک کار می کند و می تواند بدون کن

مکان هایی با تردد زیاد استفاده می کندد تا سرعت حرکت وسایل نقلیه چند برابر شود از ویژگی های راه 
 : بند اتوماتیک تلسکوپی می توان به موارد زیر ذکر کرد

 تعداد کار کرد در روز نا محدود 

 ک وسایل نقلیهامکان نصب دوربین کنترل و ثبت پال 

 امکان نصب سنسور های هوشمند برای باز و بسته شدن خودکار 

 امکان نصب ریموت کنترل از راه دور 

 امکان ثبت زمان ورود و زمان خروج و مدت توقف وسایل نقلیه 

https://iranrahband.com/category/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C/


 

 

  است -15+ تا 55دمای مناسب کارکرد راهبند تلسکوپی در باز 

  بوده متر متغییر 6تا  4طول تیرک یا میله متحرک بین 

  ثانیه بوده 6زمان باز شدن راه بند تلسکوپی حداکثر 

  ثانیه است 3زمان بسته شدن راه بند تلسکوپی کمتر 

 قطع خودکار حرکت در صورت نزدیک شن به موانع 

 سیستم خالص کن در زمان قطع برق 

 امکان نصب باطری برای برق اضطراری 

 رنگ بدنه عمدتا از دو رنگ سفید و قرمز می باشد 

 امکان نصب سنسور اثر انگشت 

 : راهبند تلسکوپی بتا

بتا یکی از شرکت های تولید کننده اصلی راه بند های تلسکوپی می باشد با اطمینان خاطر می توان گفت 
با داشتن چندین سال سابقه  ایران راهبند  .که برترین تولید کننده راه بند تلسکوپی شرکت بتا می باشد

 . فروش و نصب راه بند های بتا می توان بدون واسطه شما را از محصوالت بتا بهه مند سازد

 حصوالت پر کاربرد شرکت بتا محصول راه بند تلسکوپی می باشد این راه بند در یک مدلیکی از م
B400 موجود است مشخصات و ویژگی راه بند تلسکوپی B 400 را می توان به شرح زیر گفت : 

  وات است 90دارای توان مصرفی 

  متر می توان بزرگ کرد 6بوم این راه بند حداکثر تا 

  ثانیه است 6راه بند برابر با مدت زمان باز شدن این 

  درجه قابل باز شدن است 90تا حداکثر 

  است -20+ تا 50دمای مناسب کار کرد راه بند تلسکوپی در بازه 

 مقاوم در برابر گرد غبار می باشد 

 مقاوم در برابر آب و زنگ خردگی 

 مقاوم در برابر مواد شیمیایی 

 می توان به سیستم های هوشمند متصل شود 

 بدنه اصلی دارای دو سنسور چشمی است که اگر وسیله نقلیه در بین راه نباشد به  در داخل
 صورت اتوماتیک بسته می شود

 این راه بند دارای سیستم قطع کن است 

 استفاده از سیستم خالص کن در راه بند در زمان قطع برق برای کنترل دستی 

کمی در برابر ضربه وارد شده از وسایل نقلیه می  این راه بند به دلیل استفاده از بوم آلومینیومی استحکام
باشد با وجود اینکه یکی از راه بند های پر استفاده است اما برای مکان مهم با امنیت باال توصیه نمیشود 

. برای حفظ امنیت و کنترل وسایل نقلیه در مکان های با امنیت باال بهتر است نوع راه بند های ضد 
 تروریستی استفاده کنید

 : نصب راهبند تلسکوپی

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/%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%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c


 

 

برای نصب این راهبند تلسکوپی نیاز است فقط بخش ستونی در محل به زمین متصل شود که تمام 
 . قطعات محرکه ، سیستم های هوشمند ، و موتور ها داخل بخش ستونی قرار دارد

نقلیه  پس از اسقرار در محل مورد نظر به صورتی که در زمان بسته شدن راه بند هیچ گونه وسیله
امکان عبور را نداشته باشد و مزاحم حرکت عابرین پیاده نشود ، بو یا میله ای متحرک را به بخش 

 . ستونی متصل می کنیم

 : فروش راهبند های تلسکوپی

ایران  همان گونه که در بخش قبل خواندید یکی از نمایندگی ها و عوامل فروش اصلی شرکت بتا ،
تقیم و قیمت واقعی محصول می باشد شما می توانید برای حذف واسطه ها و خرید به صورت مس راهبند

  .ر ارتباط باشیدد ایران راهبند راه بند تلسکوپی با مشاورین فروش

 : قیمت راهبند تلسکوپی

با داشتن تجربه چندین ساله در حوضه فروش و نصب راه بند های تلسکوپی می تواند شما  ایران راهبند
را برای رسیدن به بهترین قیمت یاری دهد و فقط شما نیاز است برای دریافت بهترین قیمت ها و بروز 

در تماس باشید . این روز ها به دلیل نوسانات  ایران راهبند ترین قیمت با مشاورین و تیم فروش مجرب
س بگیرید تا در کمترین زمان بسیار زیاد بازار ها بهتر است برای قیمت دقیق با شماره های زیر تما

 . ممکن قیمت دقیق راه بند تلسکوپی را به دست بیارید

 

 برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس

02155441824 

09122441266 

09121383250 

 .تماس حاصل فرمایید

  

  

 

 برای سایت ایران راه بند راهبند تلسکوپیمقاله  

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/%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%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%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%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%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%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%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%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%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%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%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%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%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%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%db%8c
tel://+982155441824/


 

 

 


