راهبند وی توV2
راهبند وی تو V2یا )  ( Barrier V2ساخت کشور ایتالیاست .این راهبند یک مزیت عمده نسبت به
سایر راهبند ها دارد و آن قیمت تمام شده بسیار پایین تر راهبند وی تو V2می باشد .از لحاظ طول میله
راهبند ،راهبند وی تو  V2دارای دو مدل میله  4متری و میله  6متری است .ولتاژ مصرفی موردنیاز
راهبند وی تو V2حدود  24ولت بوده و دارای اینکودر می باشد.
راهبند برقی وی تو یکی از محصوالت ساخت شرکت وی تو در ایتالیا می باشد  .که با وجود طراحی
ساده ای که دارد بسیار جنس مقاومی دارد و دارای درجه حفاظت ip54
می باشد  ،که درجه ی حفاظت ذکر شده به این معنی است راه بند وی تو ضد آب وگرد و غبار می باشد
و مناسب برای انواع شرایط آب و هوایی وموقعیت های جغرافیایی سخت می باشد.
این نوع راهبند دارای یک بوم با اندازه ای متغیر از  4تا  6متر می باشد و این بوم به یک پایه که داخل
آن موتور راهبند وجود دارد دارد متصل می شود.
راهبند برقی وی تو دارای عملکرد الکترو مکانیکی می باشد  ،همچنین قدرت موتور  220ولت را
برخوردار می باشد که با این قدرت موتور زمان باز وبسته شدن آن به مدت  6ثانیه به طول می انجامد.
راهبند وی تو قابلیت نصب چشمی فتوسل را بر روی خود دارد که چنانچه قبل از برخورد خودرو یا
مانع به راهبند بوم آن مجدد به باال باز گردد تا آسیبی نه به وسیله نقلیه و نه به راهبندد وارد نشود.
قابل به ذکر است که این راهبند کار آمد با ویژگی های ذکر شده از آن برای مکان های پر تردد از جمله
؛ ورودی شرکت های اداری و خصوصی  ،ورودی پادگان های نظامی  ،ورودی مجتمع های مسکونی
وحتی ورودی های شهرک های مسکونی بسیار مناسب می باشد.
از جمله دیگر ویژگی هایی حائز اهمیت این محصول کار آمد عبارتند از:










قابلیت اتصال به کارتخوان را دارد  ،که سبب امنیت مکان مورد استفاده می شود.
قابلیت دو زمانه کار کردن را دارد.
قابل استفاده برای ورودی هایی با اندازه های مختلف
محصولی با کیفیت باال ساخت ایتالیا
با قابلیت های مناسب و انعطاف باال برای تطبیق با شرایط گوناگون
بدنه بسیار مقاوم با طول عمر باال و دارای درجه حفاظت استانداردip 54 .
مناسب برای استفاده های مسکونی ،صنعتی و...
رعایت تمامی استاندارد های جهانی
دارای طراحی منحصر به فرد برای عملکردی مناسب

قیمت راهبند وی تو :

از این رو که راهبند برقی وی تو دارای انواع مختلفی از ابعاد بوم و مدل و ...می باشد و همچنین
نوساناتی امروزه در سطح بازار می باشد قیمت ثابتی برای این محصول وجود ندارد  ،به همین دالیل
برای اطالع پیدا کردن از قیمت راهبند انتخابی خود تنها کافیست به سایت ایران راهبند مراجعه کرده  ،با
شماره های مشاورین مجرب ایران راهبند تماس حاصل فرمائید تا آنها هم شما رو برای خرید راهبندی با
کیفیت و هم مقرون به صرفه از لحاظ قیمت راهنمایی کنید.
ایران راهبند در تمامی طول سابقه ای که برای فروش در این سال ها داشته  ،همواره می کوشد تا
رضایت شما مشتریان عزیز را با ارائه کاالیی با کیفیت و ضمانت اصل بودن و قیمتی مناسب  ،جلب
کند.
انواع راهبند برقی وی تو:
راهبند برقی وی تو دارای دونوع راهبند از لحاظ اندازه بوم تولید و عرضه می گردد .که در ادامه به نقد
و بررسی این دو نوع راهبند می پردازیم.
راهبند برقی وی تو  4متری از یک بوم با  4متری متشکل می شود که قابلیت تردد نامحدود در شبانه
روز را دارد  .و قابل استفاده در محل ها ی پرتردد می باشد و اصوال کاربرد تجاری  ،اداری  ،مسکونی
را دارد.
این راهبند دارای عملکرد الکترومکانیکی می باشد و با استفاده از برق  220ولت شهری کار می کند و
از جنس بدنه گالوانیزه رنگ شده می باشد  ،که این جنس بدنه بسیار مقاوم است و دارای طول عمر
باالیی است و کامال ضد آب و گرد و غبار می باشد که در تمامی شرایطی اقلیمی توانایی نصب و
کارکرد قابل قبولی دارد.
راهبند وی تو  4متری توانایی حمل بوم های ثابت و تلسکوپی تا مناسب یا عرض مورد نیاز  ،میزان بوم
را تنظیم نمایید.
راهبند با بوم  6متری نیز ویژگی هایی شبیه به راهبند با بوم  4متری را دارد و تنها تفاوت آنها در سایز
بوم آن ها می باشد  .وهمچنین راهبند وی تو با بوم  6متری این ویژگی رانیز دارد که
در بسیاری از تردد از راهبند گاهی اوقات نیاز می شود تا بوم راهبند به حالت  90درجه در باال نگه
داشته شود  ،که راهبند وی تو این قابلیت را نیز دارا می باشد
ازویژگی های مشترک این دو نوع از راهبند وی تو به شرح زیر می باشد:







كنترل تردد خودرو در مكانهاي عمومي و اختصاصي
آرام و بي صدا
امکان تنظیم سرعت
تردد نا محدود
دارای عملکردی دقیق و مجهز به سیستمencoder
امكان كنترل دستي از طریق مركز كنترل و كلید دستي با سه گزینه ای




قابلیت تنظیم زاویه بازشو و بسته كامل جهت افقي سازي و عمودي سازي بوم
سرعت حرکت بوم این دو راهبند در  6ثانیه می باشد.

نمایندگی راهبند وی تو :
راهبند برقی وی تو تولید شده در شرکت وی تو در ایتالیا می باشد .یک کاالی وارداتی می باشد که
ایران راهبند یکی از برترین و معتبر ترین نمایندگی های این نوع راهبند می باشد.
ایران رهبند با رائه محصولی اصل وبا ضمانت و خدمات پس از فروش تا پایان ضمانت توانسته سهم
عمده ای از رضایت جمعی مشتریان خودر ا جلب کند که به همین سبب توانسته نمایندگی ها بسیاری از
برند معتبر در سر تا سر کشور بازگشایی کند  ،که تنها با مراجه به سایت ایران راهبند می توانید این
نمایندگی ها را تمام سطح کشور مشاهده کنید.
خرید راهبند وی تو:
برای خرید راهبند وی تو و برای مشاهده انواع مدل و ابعاد آن کافیست به سایت ایران راهبند مراجعه
کنید و راهبند مورد نظر خود را انتخاب کنید  .برای اینکه بتوانید راهبند مناسب با موقعیت مکانی خود
را خریداری کنید می توانید با کارشناس فروش مجرب ایران راهبند تماس بگیرید تا آن ها شما را در امر
خرید کاالیی با کیفیت و مقرون به صرفه راهنمایی کنند.
نصب راهبند برقی وی تو:
راهبند برقی وی تو عالوه بر اینکه محصولی با کیفیت و کار آمد می باشد  ،از نصب آسانی نیز
برخوردار می باشد که برای نصب آن کافیست محل مورد نظر با سیمان و شن آماده سازی کنیم و سپس
پایه راهبند که در آن موتور راهبند وجود دارد  ،را در جایگاه مورد نظر بگذاریم و در مرحله آخر بوم
راهبند را به پایه متصل کنیم.
برای این نصب ساده می توانید با شماره های مشاورین سایت ایران راهبند تماس حاصل فرمائید واز آنها
در خواست مشاوره و راهنمایی نصب کنید.
فروش راهبند وی تو:
ایران راهبند با انجام چندین پروژه موفق در حوضه های راهبند های وی تو توانسته سابقه بسیار عالی
را در زمینه نصب و فروش انواع این راهبند کسب کند.
همچنین با ارائه دادن ضمانت نامه و خدمات پس از فروش تا پایان ضمانت نامه توانسته سهم عمده ای
از فروش را در سطح بازار به خود اختصاص دهد  ،قابل به ذکر است که ایران راهبند تمامی قطعات
محرکه اصل به کار رفته در راهبند را موجود دارد و چنانچه به یکی از قطعات آن نیاز داشتید می توانید
با کارشناسان فروش ما تماس گرفته و آن را تهیه کنید.
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