راهبند بتا  BETAمدلB300
راهبند بتا  BETAمدل  B300یا )  ( Barrier BETA B300دارای بوم  5متری می باشد .حداکثر
زاویه بازشونده این مدل از راهبند بتا  BETAنود درجه می باشد .راهبند بتا  BETAمدل B300
دارای فالشر سرخود می باشد .زمان باز و بسته شدن راهبند بتا  BETAحدود  6ثانیه می باشد که
بسیار مناسب برای فضای باز و پارکینگ می باشد .همچنین راهبند بتا  BETAبا اتصال به کامپیوتر
قابل کنترل نیز می باشد.
راهبند چیست ؟
در اماکن پرترددی مانند عوارضی ها ,مجتمع های مسکونی ,بیمارستان ها و  ....از میله ها و بازوهای
آهنینی استفاده می کنند .در این اماکن ذکر شده امنیت و ایمن بودن آن مکان نیز حرف اول و آخر را می
زند .در صورت استفاده نکردن از این بازوهای آهنین میتواند عوارض جبران ناپذیری را به دنبال داشته
باشد  .آیا نام این بازوهای آهنین را می دانید؟
آیا در مورد این ابزار و تجهیزات اطالعاتی دارید؟ در این بخش قصد داریم در مورد این تجهیزات و
کارایی های آن کمی با شما صحبت کنیم .
اما اولین و اساسی ترین سوال این است که این تجهیزات چه هستند؟ اگر با خودروی خود به محل هایی
مانند ورودی برخی تاالرها یا کارخانه یا اینگونه محل ها رفته باشید نیز توقف کوتاهی در کنار اتاقک
نگهبانی آن محل خواهید داشت اگر دقت کرده باشید در جلوی خودروی شما میله ای آهنین وجود دارد
که باعث عدم حرکت و عدم اجازه به آن محل را دارید که در صورت شناسایی اجازه ورود به آن مکان
را خواهید داشت.
اگر به زبان ساده تر و صریح تر بخواهیم بگوییم در واقع راهبند  ,وسیله ای است که در مکان های
عمومی و خصوصی پرتردد مانند مجتمع های مسکونی  ,درب ورودی تاالرها  ,فروشگاه های زنجیره
ای ,درب ورودی کارخانجات  ،پارکینگ و  ...کاربرد فراوان دارد .راهبندها انواع مختلفی دارند اما در
این مقاله قصد داریم در مورد راهبند بتا  BETAو محبوب ترین مدل آن را به شما معرفی کنیم .
راهبند بتا BETA
راهبند بتا  BETAیکی از با کیفیت ترین راهبندها در کشور ایران نیز شرکت ایران راهبند می باشد.
مجموعه ایران راهبند در طراحی و تولید راهبندهای خود توجه و دقت بسزایی را دارد که این امر سبب
شده است که هرچه تمام تر و بیشتر در میان طرفداران خود محبوب تر و معروف تر گردد .

راهبند بتا  BETAمدل B300
ایران راهبند در هر شرایطی که باشد همیشه به فکر مشتریان خود می باشد .راهبند بتا  BETAمدل
 B300در میان دیگر راهبندهای بتا از محبوبیت خاصی برخوردار می باشد .این راهبند به طور

نامحدود میتواند حرکت کند و قابلیت کنترل هر گونه وسایل نقلیه را دارد .این راهبند در کنار محبوبیت
هایی دارد از نظر اقتصادی در میان عموم مردم بسیار مناسب می باشد.
راهبند بتا  BETAمدل  B300ویژگی های منحصر به فردی دارد که هر چه بیشتر باعث افزایش
محبوبیت و دوست داشتنی بودن خود می شود .از ویژگی این راهبند می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
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ü
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ولتاژ کاری 220VAC:
توان مصرفی  90 :وات
ماکزیمم زاویه بازشو  90 :درجه
مقاومت در برابر هرگونه شرایط آب و هوایی
زمان باز و بسته شدن بازوی آهنین راهبند  6 :ثانیه
قابلیت اتصال به کامپیوتر جهت کنترل راهبند پارکینگ

نصب راهبند بتا  BETAمدل B300
ایران راهبند می داند که برای هر مکانی  ,راهبند خاصی مورد استفاده قرار می گیرد .به همین سبب
راهبندهای مختلفی با ابعاد و امکانات مختلفی را طراحی کرده و روانه بازار شده است .اما اولین نکته
ای که بسیار حائز اهمیت است این است که حتما قبل از سفارش راهبند مورد نظرتان  ,محل قرارگیری
راهبند را مشخص کنید.
استاندارد محل قرارگیری راهبند به این گونه است که بهتر است که راهبند را در نزدیک اتاق نگهبانی
قرار دهید و مانع رفت و آمد مردم آن ساختمان نگردد.
بعد از گودبرداری زمین راهبند می توانید راهبند را سفاذش دهید تا در اسرع وقت راهبندتان به همراه
تیم اجرایی به محل شما اعزام شوند تا راهبندتان را به صورت اصولی و بر اساس استاندارد شرکت
نصب کنند تا راهبند شما به شکل نامحدود کار کند و عمر مفیدی داشته باشد.
قیمت راهبند بتا  BETAمدلB300
یکی از پرطرفدارترین و مطمئن ترین شرکت های سازنده راهبند در ایران نیز ایران راهبند می باشد.
ایران راهبند در در زمان تولید راهبندهای خود دقت و تالش بسیار باالیی را دارند تا بهترین و باالترین
کیفیت ممکن را داشته باشند تا هر چه تمام تر در میان رقبای خود داشته باشند .
ایران راهبند نیز تمام راهبندها را با کیفیت مطلوب تولید کرده و با مناسب ترین قیمت روانه بازار
راهبندها می کند  .میدانیم که هر راهبند با توجه به ابعاد و عملکردهایی که دارد نیز قیمت های متفاوتی
هم خواهد داشت .

به همین سبب اگر قصد خرید راهبندی با کفیت را دارید  ,اگر میخواهید راهبندی با کیفیت و در عین حال
قیمتی به صرفه داشته باشد در این قسمت به شما پیشنهاد می کنیم از سایت ایران راهبند دیدن بفرمایید تا
هم از قیمت های راهبندها و هم اطالعات دقیقی از راهبندها را درافت کنید .

نمایندگی راهبند بتا  BETAمدل B300
در قسمت قبل گفته شد که یکی از محبوب ترین شرکت های سازنده راهبند در ایران نیز شرکت ایران
راهبند می باشد .در سراسر ایران نمایندگی ایران راهبند برای راهبند بتا  BETAمدل  B300وجود
دارد که می توانید با مراجعه به نمایندگی یا وارد شدن به سایت می توانید راهبندهای مختلفی را ببینید و
راهبندتان را سفارش دهید و از امکانات آن استفاده کنید.
در صورت بروز مشکل برای راهبند می توانید مشکل را با نمایندگی آن راهبند در میان بگذارید تا در
اسراع وقت مشکل راهبند را بررسی و آن را رفع کنند.
فروش راهبند بتا  BETAمدل B300
هر لوازم برقی چه در منزل چه در محل کار به هر دلیلی ممکن است که از کار بیوفتد .راهبندها هم به
همین شکل هستند ممکن است به هر دلیلی یا راهبند از کار بیوفتد یا قطعات جانبی آن از کار بیوفتد و در
نهایت باعث از کار افتادن راهبند گردد  .خبر خوب این است که ایران راهبند امکانی را فراهم آورده
است که با در ارتباط بودن با متخصصین و مشاورین ایران راهبند می توانید قطعات جانبی رابهند یا هر
راهبندی را سفارش و خریداری کنید.
در نهایت به همراه راهبندها یا برای نصب قطعات جانبی راهبندها نیز تیم اجرایی را خواهیم فرستاد تا
طول عمر راهبندتان افزایش یابد و هم راهبندتان دوباره شروع به کار کندتا بتوانید با خیالی آسوده و
آرامشی توصیف ناپذیر به کارهای شخصی و روزمره خود برسید .

برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس
02155441824
09122441266
09121383250
تماس حاصل فرمایید.

مقاله راهبند بتا  BETAمدل  B300برای سایت ایران راهبند

