راهبند بتا  BETAمدلB501
راهبند بتا  BETAمدل  B501یا )  ( Barrier Beta B501در ولتاژ کاری  220ولت  ACکار
می کند .توان موتور بکار رفته در راهبند بتا  BETAمدل  B501موتور با توان  90وات می باشد.
طول بوم این مدل از راهبند بتا  5متر می باشد و حداکثر زاویه بازشونده راهبند بتا  BETAمدل
B501نود درجه می باشد .زمان تخمینی باز و بسته شدن راهبند بتا  BETAمدل  B501نیز حدود 6
ثانیه می باشد.
راهبند بتاBETA
راهبند بتا ، BETAاز برترین و بهترین راهبندهای حاضر در ایران محسوب می شود .این راهبند
دارای کیفیتی بسیار باال و بهترین گزینه برای نمونه های مشابه که قیمت باالیی دارند است .راهبند بتا
BETAبا توجه به کیفیت باال و قیمت مناسبی که دارد ،برندی محبوب محسوب می شود .
به دلیل تنوع در کارکرد این راهبند و انواع آن می توان امکان انتخاب بیشتری داشت .انواع این
راهبندها می توان در تمام موقعیت ها قابل استفاده است و این توانایی را دارد تردد باال را در مکان های
مختلف را پوشش دهد و اینکه می توان آن را به سیستم کنترل تردد ورودی ساختمان نیز مجهز نمود.
برای اطالع از قیمت راهبند بتا  BETAبه سایت ابران راهبند مراجعه کنید و از قیمت این راهبند مطلع
شوید .با استفاده از راهبند بتا می توانید این امکان را فراهم کنید که به تمامی سیستم های کنترل تردد
متصل شوید .با استفاده از این راهبند می توانید با سیستم کارت خوان هماهنگ شوید که بتوانید رفت و
آمد را کنترل نمایید .
بنابراین می توانید راهبند بتا را به سیستم کنترل تردد کارت خوان و تگ خوان متصل نمود .با نصب
یک تگ و یا کارت بر روی شیشه اتومبیل می توانید از طریق کنترلر آن را شناسایی و به صورت
خودکار راهبند را باز نمود.
راهبند بتا  BETAمدلB501
این مدل راهبند با توجه به اینکه هیدرولیک نیست ولی این راهبند خودرو قابل استفاده برای ورودی های
بسیار پرتردد است و از کلیدی ترین نمونه های الکترومکانیکی محسوب می گردد .
راهبند بتا  BETAمدل  B501به شکل کامل وارد بازار شده و دارای فالشر ،ریموت و چشمی می
باشد .از وارد کنندهای سیستم حفاظتی کشور راهبند بتا است که دارای کیفیت بسیار باال و قیمت مناسب
در اختیار مشتریان قرار می گیرد.یکی از راهبندهای کامل وارداتی راهبند  5متری بتا است.
راهبند بتا  BETAمدل  B501دارای تیرک  5متری با بوم تاشو که مناسب برای فضاهای باز است.
این راهبند به دلیل تایید یه ی درجه حفاظت ، IP54در برابر نفوذ آب و گرد و خاک حافظت می شود .
این مدل برای کنترل راهبند پارکینگ ،قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط ماژول را دارا است.

درزمان استفاده از این مدل با توجه به نکات و ملزمات ایمنی راهبند به سبب برخورد سهوی بوم راهبند
با ماشین از نکات مهم است .بنابراین مصرف کنندگان از فتوسل جک پارکینگ و لوپ دتکتورمی توانند
برای تجهیزات ایمنی تخصصی راهبند خودرو استفاده کنند .
این مدل به دلیل عدم نیازی به کنترل دستی راهبند خودرو و عدم به کارگیری اپراتور می توانند تمام
وقت دستگاه و کنترل تردد ماشین های ورودی و خروجی را از اکسس کنترل ،لوپ دتکتور و مودم
اتصال به کامپیوتر استفاده کرد .در نتیجه تمام محصوالت راهبند بتا به تجهیزات اتوماسیون اتصال
دارند .با استفاده از راهبند بتا می توان برای کنترل هوشمند پارکینگ خودرو و ورود و خروج افراد مهم
از طریق تجهیزات ایمنی بهره گرفت.
قیمت راهبند بتا  BETAمدلB501
برحسب اندازه کارکرد و نوع آن  ،هزینه راهبند بتا  BETAمدل  B501تعیین می گردد .راهبند بتا
BETAمدل  B501که الکترومکانیکی محسوب می باشد در مقایسه با هیدرولیکی دارای قیمت
مناسب تری است .برای تعیین قیمت این راهبند تعداد تردد نامحدود نیز می تواند موثر واقع گردد .یکی
از مهم ترین دالیل قیمت گذاری این محصوالت کشور سازنده و برند آن است .به عنوان مثال
محصوالت و برندهای کشور ایتالیا و آلمان در مقایسه با دیگر کشورها و برندها دارای قیمت باالتری
می باشد.
نصب راهبند بتا  BETAمدلB501
در زمان نصب راهبند بتا  BETAمدل  B501باید دو نکته اصلی را در نظر گرفت .نکته اول این است
که مکان نصب این راهبند دارای شرایط مساعد و مناسبی باشد .نکته دوم این است که باید روش نصب
راهبند به درستی انجام شود .به عنوان مثال در زمان نصب راهبند باید این نکات را رعایت نمود:
در نظر گرفتن مکان تردد عبور پیاده ،باید به صورتی باشد که عابر پیاده بتواند از پشت راهبند عبور
کند نه اینکه از قسمت نوک تیر که این امکان وجود دارد تیرک با عربر برخورد کند.
مکان نصب راهبند تا جایی که امکان دارد باید به اتاق نگهبانی نزدیک باشد .مکانی که قرار است راهبند
در آن نصب شود نباید محل عبور آب یا باغچه باشد .تجهیزات و فضای مورد نیاز برای نصب دستگاه و
لوازم جانبی آن متفاوت است و به ابعاد کار بستگی دارد .بنابراین در زمان نصب راهبند نصاب ها به
راحتی می توانند بهترین مکان را برای نصب انتخاب کنند .اگر در مسیر راهبند شاخه درخت یا کابل
هوایی وجود دارد باید محل نصب راهبند را تغییر دهند تا به هیچ گونه موانعی برخورد نکند.
نمایندگی راهبند بتا  BETAمدلB501
ایران راهبند نمایندگی انواع راهبند بتا  BETAاز جمله مدل  B501را دارا می باشد و این توانایی را
دارد در کمترین زمان ممکن محصوالت را برای مشتریان ارسال و در اختیار آن ها قرار دهند.ایران
راهبند دارای انواع راهبندهای بتا ایرانی و خارجی هستند و به راحتی می توانند در اختیار شما کاربران
عزیز قرار دهند.

ایران راهبند بهترین راهبندها را با توجه به مکان و بودجه و سلیقه شما برایتان انتخاب و آماده می کنند.
این شرکت بهترین محصوالت ساخت کشور ایتالیا را به بازار عرضه می کند .برای آگاهی بیشتر و
بررسی انواع راهبندهای بتا برای کنترل تردد می توانید به سایت ایران راهبند مراجعه کنید .در هر کدام
از منطقه یا شهر کشور هستند می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید تا برای خرید و ارسال
محصوالت شما را راهنمایی کنند.
فروش راهبند بتا  BETAمدلB501
شرکت ایران راهبند در زمینه فروش راهبند بتا  BETAدارای مدل ها و برندهای متنوعی می باشد.
این شرکت در تالش هستند که تمام محصوالت خود را با باالترین کیفیت ممکن و هزینه مناسب به
فروش برسانند .برای فروش راهبند بتا  BETAمدل  B501بهترین مشاوران و کارشناسان خبره را در
اختیار دارند تا با راهنمایی ها و مشاوره های رایگان خود بتوانند به انتخاب بهتر کاربران کمک کنند.
ایران راهبند در زمینه فروش راهبند بتا  BETAمدل  B501یک از معتبرترین و معروف ترین شرکت
ها است که می توانید برای خرید راهبند با اطمینان خاطر به سایت آن ها مراجعه و اقدام به خرید نمایید.

برای اطالع بهتر از قیمت ها می توانید با شماره تماس
02155441824
09122441266
09121383250
تماس حاصل فرمایید.
مقاله راهبند بتا  BETAمدل B501برای سایت ایران راهبند

