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B680

این راهبند در نوع خود بی نظیـر بوده و عالوه بـر اینکه 

تنها راهبند هیبریدي در دنیا می باشــد، تنها راهبند در 

دنیا اسـت که از موتور براشـلس 24 ولت بهره می برد 

که همین امر باعث کارکرد مداوم و طول عمر بیشــتر 

آن نیز شده و بهترین گزینه براي مکانهاي پر تردد که 

نیاز به میله راهبند بلند دارندخواهد بود.

B680 مشخصات فنی

مشخصات فنی

نوع سیستم

طول میله

تعداد تردد

میله هاي متغییر

اینکودر تشخیص موانع

ابعاد دستگاه

کالس حفاظتی

لوپ دیتکتور

مدت زمان باز شدن

سیستم خنک کننده

لوپ دیتکتور

ابعاد دستگاه

اینکودر تشخیص موانع

میله هاي متغییر

کالس حفاظتی

سیستم خنک کننده

تعداد تردد

نوع سیستم

طول میله

مدت زمان باز شدن

2/30  ~8/30 متر

نامحدود

الکترو هیدرولیک هایبرید (مجهز به موتور 24 ولت براشلس)

2 ~ 6 ثانیه

قابلیت نصب را دارد

بدون نیاز
(TUV همراه با استاندارد) IP 56 

دارد

469×279×1100 میلیمتر (طول×عرض×ارتفاع)

2 عدد

6 ثانیه

فشار هوا

الکترو هیدرولیک 220 ولت

تا 7 متر

نامحدود

IP 44

ندارد

350×200×1080 میلیمتر (طول×عرض×ارتفاع)

ندارد

2 عدد

640

یک از پر فروش تـرین و محبوب تـرین مدل هاي فک 

که با بهره گیري از 2 فنر تقویت شده که حرکت باال و 

پـایین رفتن میـله راهبند را جداگانه انـجام می دهند، 

این امر باعث جلوگیري از ســـقوط میله راهبند، طول 

عمر بیشـــــتر دستگاه، استهالك کمتر و نیاز کمتر به 

سرویس و نگهداري آن می شود.

B640



620

این مدل پر ســـرعت ترین راهبــند موجــود در دنیا 

اسـت که با قابلیت باز شــدن در مدت زمان کمتر از 

یک ثانیه گزینه بســـــــیار مناسبی براي استفاده در 

مکانهاي پر تردد با محـدودیت زمـانـی (مکان هایـی 

مانند عوارضی ها و پارکینگهاي بزرگ، مجتمع هاي پر 

رفت و آمد و امثال آن) خواهد بود.

615

این مدل قابلیت نصب میله فنس دار و تا شونده را دارد 

که براي فضاهاي مسقف بسیار مناسب هستند.

اقتصــــــادي ترین مدل راهبند برند فک که کیفیت 

تجهیـزات و قطعات ایتالیایـی آن طول عمـر باال و نیاز 

کمتر به نگهداري و سرویس دوره اي را دارد.

B620 مشخصات فنی

مشخصات فنی

تا 2/8 متر

0/8 ثانیه

نامحدود

الکترو هیدرولیک 220 ولت

ندارد
IP 44
فشار هوا

ندارد

2 عدد

350×170×1080 میلیمتر (طول×عرض×ارتفاع)

5 ثانیه

الکترو هیدرولیک 220 ولت

ندارد

تا 5 متر

40 مرتبه در ساعت

بازوي تا شونده و بازوي فنس دار
IP 44

270×140×1015 میلیمتر (طول ×عرض×ارتفاع)

ندارد

ندارد

B615

سیستم خنک کننده

تعداد تردد

اینکودر تشخیص موانع

طول میله

لوپ دیتکتور

نوع سیستم

مدت زمان باز شدن

ابعاد دستگاه

میله هاي متغییر

کالس حفاظتی

لوپ دیتکتور

مدت زمان باز شدن

سیستم خنک کننده

طول میله

تعداد تردد

ابعاد دستگاه

نوع سیستم

کالس حفاظتی

میله هاي متغییر

اینکودر تشخیص موانع



J275

J355

بوالرد آنتی تروریســت فک که توانایی متوقف کردن 

وســایل نقلیه تا وزن 7 تن با ســـرعت حرکت 100 

کیلومتر بر ساعت و البته قابلیت باز شدن در 1/5 ثانیه 

در شرایط اضـطراري را نیز دارد. این مدل داراي چراغ 

چشـــمک زن و صداي هشــــدار دهنده بوده و براي 

مراکزي که نیاز به امنیت بیشتري دارند مناسب است.

J275 مشخصات فنی

مشخصات فنی

لوپ دیتکتور

ارتفاع ستون

کالس حفاظتی

تعداد تردد

مدت زمان باز شدن

هشدار دهنده ها

قطر ستون

ضخامت بدنه

جنس بدنه

قطر ستون

ارتفاع ستون

ضخامت بدنه

جنس بدنه

مدت زمان باز شدن

هشدار دهنده ها

کالس حفاظتی

تعداد تردد

لوپ دیتکتور

27/5 سانتیمتر

استیل ضد زنگ

نامحدود

80 سانتیمتر

6 میلیمتر

5 ثانیه

چرغ ال اي دي و بازر
IP 67

2 عدد

6 ثانیه در حالت عادي و 1/5 ثانیه در حالت اضطراري 

2 عدد

35/5 سانتیمتر

16 میلیمتر

چرغ ال اي دي و بازر

100 سانتیمتر

استیل ضد زنگ

نامحدود
IP 67

J355

این بوالرد ترافیکی در دو نوع با روکش اسـتیل و مدل 

رنگی موجود است که مجهز به چراغ چشــمک زند و 

صداي هشـــدار دهنده هســـتند. راهبند هاي ستونی 

(بوالردها) بسـیار ایده آل براي مکان هایی که پر تردد 

هسـتند، مانند سفارت خانه ها، هتل ها، مراکز نظامی و 

مجتمع هاي بزرگ می باشند.


