راهبند بتا  BETAمدلB400
راهبند بتا  BETAمدل  B400یا )  ( Barrier Beta 400دارای بوم تلسکوپی با طول  4تا  6متر
می باشد .همچنین در نوع دیگر این راهبند دارای بوم ثابت می باشد .زمان باز شدن راهبند بتا BETA
مدل  B400حدود  6ثانیه می شود .ولتاژ کاری راهبند بتا  220ولت و توان آن  90وات می باشد.
راهبند بتاBETA
یکی از راهبندهایی که می توان به راحتی در سایت ایران راهبند جستجو و پیدا نمود راهبند بتا BETA
است .راهبند بتا  BETAبه سبب کیفیت بسیار باال در بین کاربران دارای معروفیت بسیاری می باشد .
این راهبند دارای تنوع بسیار زیادی در محصوالت خود هستند .راهبند بتا دارای انواع مختلفی می باشد
که از جمله بتا با بوم شو  90درجه ،راهبند بتا با بوم شو  180درجه ،راهبند بتا با بوم ال ای دی
LEDمی باشد .راهبند تاشو  90درجه با دارا بودن موتور  ACتوانایی متصل شدن به سیستم کنترل
تردد را دارد.
این راهبند در صورت بسته بودن با قرار گرفتن مانع یا وسیله نقلیه در مقابل دید چشمی راهبند به
صورت خودکار باز می شود و اگر راهبند باز باشد با دیدن وسیله نقلیه نیز همچنان باز خواهد ماند .از
دیگر توانایی های این محصول  500بار باز و بسته شدن در طول روز می باشد و سرعت آن نیز در
باال و پایین رفتن بسیار سریع است .
برای کنترل تردد از جمله کارت خوان و تگ خوان می تواند سبب سادگی در کنترل رفت و آمد باشد .با
توجه به کیفیت بسیار باالی این راهبند دارای قیمت بسیار ارزان تر و مورد رضایت مشتریان نیز می
باشد .از مهم ترین ویژگی های راهبند بتا ارتباط با سیستم کنترل تردد ،بوم ها تا  90یا  180قابلیت خم
شدن دارند ،در بازار قیمتی اقتصادی بی رقیب هستند و دارای گارانتی یک ساله نیز می باشند.
راهبند بتا  BETAمدلB400
چنانچه می خواهید یک راهبند خودرویی مطلوب و عالی داشته باشید بهترین گزینه می تواند راهبند بتا
BETAمدل  B400باشد .این راهبند با بهره گیری از یک بوم تلسکوپی ،بوم را از  4متر تا  6متر را
افزایش داد .این راهبند به سبب سرعت باال و پایین رفتن بوم بسیار سریع است.
این مدل از راهبند به دلیل راندمان فوق العاده باال و قیمت مناسب و خدمات پس از فروش از پرفروش
ترین راهبندها محسوب می گردد .از ویژگی های راهبند بتا  BETAمدل  B400هماهنگ سازی با
سیستم های کنترل تردد به شکل کارت های تردد یا دوربین های کنترل تردد است .این راهبند توانایی
هماهنگ سازی با سیستم های کنترلی برای پارکینگ دارد.
راهبند بتا  BETAمدل  B400دارای یک سیستم هوشمند تشخیص مانع است که در صورت وجود شی
در زمان پایین آمدن با هشدار و ارسال یک دستور از سمت مدار ،از بستن راهبند و از خسارت های
احتمالی جلوگیری می کنند.

راهبند بتا دارای یک بدنه که در برابر گرد و غبار و رطوبت ،الیه محافظ رنگی را به صورت کامل
پوشش می دهد .با استفاده از از این پوشش می توان در همه شرایط گوناگون آب و هوایی کارایی خود
را از دست ندهد .در کشور ایران به علت تنوع آب و هوایی باالیی راهبند بتا  BETAمدل  B400برای
تمام اقلیم های آب و هوایی مناسب است.
نصب راهبند بتا  BETAمدلB400
راهبند بتا  BETAمدل  B400عالوه بر اینکه دارای محصولی با کیفیت هستند ،از نصب بسیار
راحت نیز برخوردار هستند .برای نصب این راهبند باید ابتدا مکان نصب راهبند را آماده نمایید و سپس
پایه راهبند که موتور راهبند در آن وجود دارد را به جایگاه دلخواه بگذارید و در مرحله پایانی بوم
راهبند را به پایه وصل کنید.
برای نصب راهبند بتا BETAتوسط نصاب ها می توانید از طریق شماره تماس مشاورین و کارشناسان
ایران راهبند با آن ها تماس بگیرید و از آن ها درخواست نصب و مشاوره های الزم را داشته باشید.
کارشناسان ایران راهبند در تالش هستند که بهترین راهکارها را در اختیار کاربران قرار دهند و
مشکالت مورد نظر آن را حل نمایند.
فروش راهبند بتا  BETAمدلB400
در زمینه فروش راهبند بتا  BETAمدل  B400ایران راهبند دارای تاریخچه درخشانی می باشد .ایران
راهبند با دارا بودن از خدمات فروش و پس از فروش و گارانتی محصوالت خود توانسته مشتریان را
راضی نگه دارد .تمامی قطعات محرکه در شرکت ایران راهبند هستند اصل بوده و در صورت نیاز می
توانید با اطمینان خاطر از کیفیت و قیمت این محصوالت با کارشناسان فروش تماس بگیرید و مدل و
برند مورد نظر خود را تهیه کنید.
در زمان خرید راهبند بتا  BETAمدل  B400با مشاهده مدل و ابعاد آن ها طبق موقعیت مکانی آن را
انتخاب نمایید .برای راهنمایی و مشاوره گرفتن کارشناسان ایران راهبند بهترین گزینه هستند که تمام
اطالعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار می دهند تا انتخاب مناسبی داشته باشید.
نمایندگی راهبند بتا  BETAمدلB400
یکی از شرکت هایی که در زمینه فروش و نصب راهبند بتا  BETAدارای تجربه بسیار باالیی می
باشد ،ایران راهبند است .ایران راهبند محصوالت با کیفیت باال و با هزینه مناسب را در اختیار کاربران
قرار می دهد .تمام کاالها و قطعات موجود در سایت ایران راهبند اصل و دارای ضمانت نامه تضمین
شده هستند.
در حال حاضر یکی از بهترین نمایندگی های راهبند بتا  BETAمدل  B400در اختیار شرکت ایران
راهبند می باشد .برای مطلع شدن از نمایندگی های راهبند بتا  BETAدر سراسر نقاط کشور می توانید
به سایت ایران راهبند مراجعه نمایید .استفاده از این مدل راهبند ،خرید یا هر گونه مشکلی در این زمینه
ها می توانید به صورت حضوری به نمایندگی آن ها مراجعه کنید تا مشکالت شما را حل نمایند.
برای پاسخ به تمام سواالت خود در هر زمینه ای می توانید با تیم فروش و مشاورین تماس بگیرید.

قیمت راهبند بتا  BETAمدلB400
امروزه به دلیل نوسات موجود در بازار و انواع گوناگون در ابعاد و اندازه ها و مدل های آن ها قیمت
ثابتی وجود ندارد .برای اطالع از قیمت دقیق راهبند بتا  BETAمدل  B400به راحتی و در کمتر از
چند دقیقه می توانید به سایت ایران راهبند مراجعه کنید و تمام قیمت ها را مشاهده و انتخاب نمایید .این
سایت دارای انواع و مدل ها ،برندهای مختلفی هستند که با تماس با کارشناسان می توانید از تمامی قیمت
های راهبندها اطالع داشته باشید .در زمان خرید کارشناسان ما در تالش هستند که محصول را با کیفیت
بسیار باال و هزینه مقرونه به صرفه در اختیار شما قرار دهند.

برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس
02155441824
09122441266
09121383250
تماس حاصل فرمایید.
راهبند بتا  BETAمدل  B400برای سایت ایران راهبند

