راهبند ضد انتحاری

راهبند ضد انتحاری یا )  ( Roadblockعمدتا در مسیر مکان های دارای اهمیت مورد استفاده قرار می
گیرد .راهبند ضد انتحاری باید به گونه ای باشد که امکان عبور هیچ گونه وسیله نقلیه ای را ندهد .اصوال
راهبند ضد انتحاری را به صورت سفارشی و بر اساس درجه اهمیت منطقه تحت پوشش این راهبند ضد
انتحاری می سازند .راهبند ضد انتحاری در مصارف نظامی ،مسکونی ،تجاری و … کاربرد دارد که بر
اساس هر یک از این کاربرد ها ساختار راهبند ضد انتحاری متفاوت خواهد بود.
این روز ها با توجه به زیاد شدن حمالت نظامی و تروریستی نیاز به اقدامات نظامی بیشتر احساس می
شود یمی از اقدامات مهم نظامی استفاده از راه بند های ضد انتحاری می باشد  .ما در این مقاله می کوشیم
تا شما را تا حد زیادی با این راه بند آشنا کنیم و هم راهنمایی برای خرید بهتر شما باشیم.
انواع راهبند ضد انتحاری:


راه بند ضد انتحاری سنگین:

این راه بند ها به رود بالکر هم معروف هستند  .این راه بند ها از بدنه مخزنی شکل ساخته شده اند که در
زمان بیرون آمدن مانع عبور وسایل نقلیه می شوند و نمی گزارند که وسایل نقلیه انتحاری به منطقه مورد
حفاظت وارد شوند  .این راه بند در زمان بسته بودن هیچ گونه اختاللی در عبور و مرور وسایل نقلیه
ندارد.
راه بند ضد انتحاری سنگین از یک بخش فوالدی و یک بخش محرکه ساخته شده این بخش فوالدی می
تواند تا طول  8متر و ارتفاع  120سانتی متر ساخته و نصب


راه بند ضد انتحاری نیزه دار:

این راه بند شکل ظاهری نزدیک به رود بالکر دارد ولی با این تفاوت که این راه بند در بخش جلوی بدنه
سر نیزه هایی متصل شده است که تخریب بیشتر خواهد داشت  .نکته حائزه اهمیت این است که این راه بند
مقاومت بسیار باالیی در برابر ضربه هایی به سرعت  100کیلو متر و به وزن  8تن را می تواند تحمل
کند.
در صورت هر گونه حمله انتحاری پس از مانع شدن در برابر ورود انتحاری بدون هیچ مشکلی به دلیل
داشتن فوالد ضخیم می تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
این را هبند ضد انتحاری هم مانع وسایل نقلیه (موتور سیکلت  ،ماشین  ،ماشین زرهی سنگین ) و هم مانع
عبور اشخاص می شود.
ویژگی های راه بند ضد انتحاری:


طول راه بند از  2تا  8متر قابل سفارش و نصب است




















عرض راه بند از  90تا  140سانتی متر قابل سفارش و نصب است
ارتفاع در خواستی از  50تا  120سانتی متر می تواند به در خواست مشتری تغییر کند
جنس بدنه اصلی از فوالد آب دیده زد زنگ است
شاسی های اصلی و ستون ها کار شده از جنس تیر آهن می باشند
سیستم محرکه از جنس جک های هیدرولیکی هستند
مجهز به سیستم خالص کن که اگر برق نباشد بتوان راه بند را به حالت بسته در آورد
دارای جک های دستی برای کنترل دستی
امکان نصب دوربین های کنترل پالک وسایل نقلیه
امکان نصب کنترلر های هوشمند و سنسور های هوشمند
زمان بسته شدن  2تا  7ثانیه ( بستگی به نوع موتور دارد )
زمان باز شدن  2تا  5ثانیه (بستگی به نوع موتور و جک هیدرولیکی دارد)
دارای  LEDهای هشدار دهنده برای وسایل نقلیه در زمان باز بودن
امکان نصب چراغ راهنمایی سبز و قرمز برای کنترل عبور و مرور
دارا بودن پمپ های کف کش برای جمع اوری آب
مقاوم در برابر دما تا  310درجه سانتی گراد
مقاوم در برابر آب و زنگ زدگی و مواد شیمیایی
تحمل وزن جک ها تا وزن  7تن در صورت باز بودن
استفاده از برق  3فاز

نصب راهبند های ضد انتحاری:
برای نصب این راه بند ضد انتحاری قبل از شروع گود برداری باید محل نصب به دقت انتخاب شود که
مانع عبور وسایل نقلیه به هر شکلی شود و هیچ گونه روزنه ای برای عبور وسایل نقلیه حتی موتور
سیکلت وجود نداشته باشد  .به از مشخص کردن محل قرار گیری راه بند ضد انتحاری باید محل مشخص
شده تا عمق  1.5متر گد بر داری شود سپس دیواره های منطقه گود برداری شده با بتن فنداسیون سازی
می شود.
بعد از تکمیل فنداسیون اصلی محفظه راه بند ضد انتحاری را نصب و جای گذاری می کنیم  ،در این
محفظه جک  ،قطعات محرکه و موتور اصلی راهبند ضد انتحاری قرار دارد  ،بعد از تست و اطمینان
حاصل کرد از عملکرد درست قطعات محرکه محفظه اصلی را با بتن ثابت نگه میداریم.
سپس بعد از ثابت شدن محظه بدنه اصلی راه بند ضد انتحاری به سیستم محرکه و جک ها متصل می شود
و یک سطه آهنی برای جلو گیری از دسترسی به قطعات به زمین متصل می شود.
فروش راهبند ضد انتحاری:
شما می توانید با مراجعه به سایت ایران راهبند درخواست ارتباط با مشاورین مجرب ایران راهبند در
حوضه فروش راه بند های ضد انتحاری را داشته باشید.
ایران راهبند می تواند شما را در خرید دقیق تر محصول مورد نیاز و نصب راه بند های ضد انتحاری
کمک شایان به ذکری کند  .ایران راهبند با وجود انجام چندین پروژه موفق در حوضه راه بند های ضد

انتحاری رزومه موفقی در فروش و اجرای راه بند ضد انتحاری دارد و شما می توانید با خیال آسوده از
این شرکت اقدام به خرید راه بند کنید.
قیمت راهبند های ضد انتحاری:
این روز ها نوسانات بازار بسیار زیاد بوده با وجود اینکه ایران راهبند قطعات بدنه اصلی را توسط تیم
سازنده خود اقدام به ساختن می کند ولی قطعات محرکه  ،جک ها و موتور اصلی این راه بند وارداتی
است  .پیشنهاد ما برای دریافت قیمت دقیق تر از راه بند های ضد انتحاری تماس با تیم فروش ایران
راهبند می باشد.
این راهبند از قطعات و سنسور های زیادی تشکیل می شود که برای قیمت گزاری عوامل موثری است .
این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد:










طول بدنه راه بند ضد انتحاری
عرض بدنه راه بند ضد انتحاری
ارتفاع بدنه راه بند ضد انتحاری
استفاده کردن یا نکردن از سر نیزه بر روی بدنه
نوع و تعداد جک ها
نوع موتور
استفاده کردن یا نکردن از سنسور های هوشمند
استفاده کردن یا نکردن از دوربین ها ثبت پالک
و.....

بر این اساس بهتر از برای دریافت دقیق قیمت با شماره ها زیر تماس بگیرید.

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

مقاله راهبند ضد انتحاری برای سایت ایران راه بند

