راهبند بتا  BETAمدلB502
راهبند بتا  BETAمدل  B502یا )  ( Barrier Beta 502دارای بوم تاشو با طول  5متر است.
همچنین راهبند بتا  BETAمدل  B502دارای زاویه بازشوندگی  180درجه می باشد .ولتاژ کاری
موردنیاز برای این مدل از راهبند بتا  220ولت می باشد .زمان باز و بسته شدن راهبند بتا BETA
مدل  B502حدود  6ثانیه می باشد .همچنین راهبند بتا  BETAمدل  B502دارای موتور  90وات می
باشد.
راهبند چیست ؟
در زندگی روزمره خود مسلما به جاهای عمومی و خصوصی بسیاری ماندد  :شرکت ها  ,کارخانجات ,
عوارضی ها و  .....رفته اید که امنیت در این مکان ها حرف اول را می زند و در صورت عدم وجود
امنیت نمیتوان به کارها رسیدگی کرد و اگر هر وسیله نقلیه ای که بتواند وارد آن محل نشود دیگر سنگ
بر روی سنگ نمی ماند و این امر ممکن است باعث هرج و مرج یا حتی به خطر افتادن جا انسان ها در
آن محل گردد.
به همین سبب به هر نقطه و محلی در کشور برویم این راهبندها را خواهیم دید که در محل های پر تردد
مانند کارخانه و  ...اجازه ورود به هر وسیله نقلیه را نمی دهند .آیا می دانید راهبند چیست؟ آیا تا کنون
در مورد کاربرد های راهبند و خصوصیات اساسی آن دقت کرده اید؟ آیا می دانید چندین نوع راهبند
داریم؟ و هر کدام بسته به نوع محل و نیاز مورد نظر درخواست و خریداری می شوند؟
در ادامه در این مقاله یکی از بهترین و کاربردی ترین راهبندها را به شما معرفی خواهیم کرد .اما سوال
این است که راهبند چیست؟ 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 زمین را خواهید داشت.
اگر به زبان ساده و صریح تر بخواهیم بگوییم در واقع راهبند  ,وسیله ای است که در مکان های عمومی
و خصوصی پرتردد مانند مجتمع های مسکونی و  ...کاربرد فراوان دارد .راهبندها انواع مختلفی دارند
اما در این مقاله قصد داریم در مورد راهبند بتا  BETAمدل  B502با بوم تاشو کمی با شما همراهان
همیشگی صحبت کنیم.
راهبند بتا
راهبند بتا یکی از با کیفیت ترین راهبندها در شرکت ایران راهبند می باشد .مجموعه ایران راهبند در
طراحی و تولید راهبندهای خود توجه و دقت بسطایی دارد که این امر سبب دشه است که هرچه تمام تر
و بیشتر در میان طرفداران خود محبوب تر و معروف تر گردد .راهبند بتا مدل  B502دارای بوم 5
متری تاشو است که بوم تاشو آن  180درجه به روی خود تا می شود تا مسیر حرکت را برای خودروی
شما باز کند.

در هنگام خرید این راهبند باید به این نکات توجه بفرمایید  :راهبند بتا مدل  B502پکیجی کامل داشته
باشد که شامل بوم 5متری باقابلیت تاشوی  180درجه –پایه راهبند-دو عدد ریموت-کنترل پنل و
دفترچه راهنمای صحیح نصب راهبند را دریافت کنید .یکی دیگر از نکاتی که در زمان سفارش و خرید
راهبند بتا مدل  B502باید در نظر داشته باشید کارایی و ویژگی های آن است که آن را از دیگر
راهبندها مجزا می کند .این راهبند در زمان باز و بسته شدن بازو متحرک حداکثر سرعت آن 2متر بر
ثانیه باشد و ولتاژ ورودی راهبند  220ولت به همراه تعداد کارکرد  400بار در شبانه روز می باشد.
بر روی این راهبند سیستمی وجود دارد که میتواند هم به صورت خودکار هم شناسایی پالک اجازه ورود
به آن محل را می دهد به این صورت که با استفاده از یک تگ برچسبی بر روی شیشه اتومبیل و تعریف
آن برای سیستم کنترلر راهبند  ,تگ با کنترل پنل سیستم ست می شود و خودرو به محض نزدیک شدن
به راهبند  ,سیستم راهبند خودرو را شناسایی و اجازه ورود را به شما خواهد داد جالب است بدانید این
سیستم قابلیت شناسایی پالک خودرو را هم دارد.
نصب راهبند بتا  BETAمدلB502
برای نصب راهبند بتا  BETAمدل  B502اول از همه باید محل مناسب و در دسترسی را برای راهبند
خود اسنتخاب و معین کنید .محل راهبند باید نزدیک اتاق نگهبانی باشد تا در صورت بروز مشکل
نگهبانی در کنار راهبند بتا باشد و به مشکالت در محل مورد نظر رسیدگی کند .راهبند بتا مدل B502
باید در زمان حرکت بازوی آهنی خود به محلی برخورد نکند تا به آن آسیبی نرسد .قبل از سفارش و
خریداری این راهبند بتا نیز دومین کاری که باید انجام دهید گودبرداری محل راهبند خواهد بود توجه
کنید محل راهبند نباید باعث ایجاد مزاحمت برای عموم مردم گردد.
بعد از گودبرداری صحیح محل سومین کاری که باید انجام داد قسمت اصلی یا بدنه راهبند را در محل به
طور ثابت نصب و با بتن پر می کنیم مرحله بعدی قطعات محرکه و موتور داخل آن نصب می شوند و
سپس قسمت میله ای یا متحرک آن به قسمت ستونی وصل می شود و در نهایت می توانید با خیالی آسوده
وارد محل موردنظر شده و به کارهای روزمره وشخصی خود رسیدگی کنید.
قیمت راهبند بتا  BETAمدلB502
راهبند بتنا به دلیل اینکه در آن ها تنوع وجود دارد و کارایی و عملکرد هایی متفاوتی دارند به همان
صورت هم قیمت های مختلفی دارند پس در این بخش به شما توصیه می کنیم برای دریافت اطالعات
کافی و قیمتی دقیق از سایت ما دردن فرمایید و در صورت نیاز با مشاورین و متخصصین مجرب ما در
تماس باشید تا بتوانیم بهترین راهبند با در نظر گرفتن نیاز شما در اختیارتان قرار دهیم.
نمایندگی راهبند بتا  BETAمدلB502
در سراسر ایران نمایندگی های بسیاری برای راهبند بتا وجود دارد که می توانید با مراجعه به نمایندگی
یا وارد شدن به سایت ایران راهبند می توانید راهبندهای مختلفی را ببینید و به هر تعدادی که می خواهید
راهبند 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  BETAمدلB502
همانطور که می دانید هر وسیله برقی به هر دلیلی ممکن است از کار بیوفتد یا قطعات جانبی آن خراب
شود .راهبند بتا  BETAمدل  B502اگر به هردلیلی قطعات جانبی از کار افتاد حتما با نمایندگی بتا در
میان بگذارید .در این شرکت انواع راهبند  ,قطعات جانبی راهبند به فروش می رسد شما با سفارش و
خریداری قطعه مورد نظر میتوانید آن را نصب کرده و راهبند را دوباره به راه بی اندازید.
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