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TURNİKE

AKTÜEL “2005 yılında kurulan firmamız güvenlik sektörü hizmet yapısı ile 
başlangıç yapmıştır. Sonrasında gelişen ve devam eden güvenlik sektöründe 
“yaya ve araç” geçiş kontrol sistemlerini alanında hedefleri dogrultusunda 
gelişen bir yapı ile, ileri teknoloji ve mühendislik hizmetleri kullanılarak ülkemiz  
iç piyasa ve dış pazardaki ihracat potansiyeline cevap veren, hizmetler sunmayı 
amaçlayan bir firma haline gelmeyi hedeflemiştir.

3000 m2 kapalı alandaki tesisleri ile üretimini sürdürmekte ve Avrupa başta 
olmak üzere , Ortadogu ve diğer ülkelere ihracat potansiyelini artırarak devam 
etmektedir.

Ürün yelpazesi aşağıda belirtilen alanları kapsayan “yaya ve araç” geçiş kontrol 
sistemlerini içermektedir.

• Bel Tipi Turnikeler

• Yarım Boy Turnikeler 

• Tam Boy Turnikeler / Kapıları

• Vip-Engelli Geçiş Turnikeleri 

• Hızlı Geçiş Turnikeleri

• Acil Çıkış / Yaya Tahliye Kapıları

• Kollu Bariyer

konseptlerinde üretim yapmaktadır.

Elektronik güvenlik sistemlerini insan hayatını kolaylaştıran, daha güvenli ve 
huzurlu olmalarını sağlayacak; doğru projeler, kaliteli ürünler üretmeyi ilke 
edinmiş AKTÜEL , yenilikçi çözümlerin entegrasyonu hedefi ile geçiş kontrol 
güvenlik sektöründe kaliteli bir ürün portföyü sunmayı hedeflemektedir.

BİZ KİMİZ...
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Genel Özellikler
Bel Tipi Turnikeler, iç ve dış mekanlarda kullanım imkanı sağlayan dayanıklı 
ürünler olup, orta düzeyde güvenlik gerektiren alanlarda erişim ve geçiş 
kontrolü sağlar.

Metro ya da ticaret merkezleri, okullar, hükümet ve özel bürolar ya da sanayi 
binaları gibi yerlerde yoğun kullanım ve kalabalıkların üstesinden gelme 
konusundaki yeteneği ile kendini kanıtlanmış Bel Tipi Turnikeler kalabalık 
mekanlardaki  geçiş kontroller için sağlam çözümler sağlar.

Turnike ana gövde  AISI 304-kalite Sb
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 
Ops. 316 kalite

Turnike kolları 304 kalite parlak
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

GÜVENLİK

Malzeme 

Koruma

Turnike içerisindeki diğer tüm parçalar 
korozyona karşı dayanıklı mamülden 
imal edilmektedir.

Güvenlik
Turnike içerisinde elektriksel ve 
mekanik güvenlik sağlanmaktadır. 

Acil Durum
24 V DC selenoidler ile; kilitleme 
selenoidler çekili iken gerçekleşir. (Panik 
durumunda sistem enerjisi kesilerek 
Turnike her iki yönde geçişe açık hale 
gelir). Ops.Kırılan Kol. 

ANA GÖVDE ELEKTRONİK BÖLÜMLER 

Kontrol Sistemi

Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. arası 
gerilimle kontrol, her türlü geçiş kontrol 
ünitesi ile uyum içinde çalışabilme.

RS.232 fonksiyonu ile kontrol edilebilme.

Geçiş İkaz Durumu          
Turnikenin önünde ve arkasında iki ayrı 
ikaz ışığı bulunmaktadır. ( Yeşil Işık 
“Geçişe açık “,Kırmızı  X işaretli ışık “ 
Geçişe Kapalı. ) 

Rotor Sistemi                       
Turnike geçiş engellemesi 120º aralıklı  
kontrollü dönen kollar ile 
sağlanmaktadır. 

Bir yöne dönüş başladığında ters yöne 
geçiş engellenir yarı dönüşü geçtikten 
sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve 
hidrolik amortisörlü yapı sayesinde 
otomatik ve yumuşatılarak sağlanır.

Mekanizma

Hareket Kontrolü

Manuel kullanım yapısına uygun olarak 
üretilen mekanizma yapısı yoğun 
kullanıma uygun, tamamı imalat çeliği 
mamülden üretilir.

Enerji - Çalışma Voltajı
110 - 240V- AC - 50/60 Hz. ( + /- %10 ) 
24V DC - ( Max 30W ) 

Geçiş Yönü Kontrolü
Turnike çift yönlü çalışma özelliğine 
sahiptir. Giriş-Çıkış 

Yön Kontrol

Geçiş Hızı
Mekanik Geçiş Kapasitesi – Normal 
Standart 30 geçiş / dakika 

Kişi / Min

Çalışma Foksiyonları

Operasyon Modları

Mikroişlemci kontrollü programlanabilir yapı. 
Geçiş bilgisi (NC: Norm. Kapalı veya NO: Norm.Açık)
Ayarlanabilir geçiş süresi (7-14-21) saniye
Sesli Uyarı (harici buzzer bağlanabilme)

Giriş Serbest

Çıkış Serbest

Çıkış Kapalı

Çıkış Kapalı

Acil Durum
Giriş Serbest

Acil Durum
Çıkış Serbest

Giriş Kapalı

Giriş Serbest

Giriş Kapalı

Çıkış Serbest
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Okul / Universite Ticaret Merkezleri / Fabrikalar /
Bankalar

Toplu Taşıma Alanları
Metro / Tramvay / Tren 

Hatları

Uygulama
Alanları

Yogun geçişe uygun, yüksek dayanımlı, 
uzun ömürlü mekanik yapı.

Ana gövde ve kollar 304 kalite 
paslanmaz çelik yapı. 

Geçiş kontrol ekipmanları ile uyumlu, 
foksiyonel elektronik kontrol kart. Kenar köşeleri genel hatları ile satine

edilmiş dış dizayn yapı.

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

Sayaç / Buton Kontrol Ünitesi / Uzaktan Kumanda /
Kırılan Kol Mekanizma Yapısı / Jeton Kanalı / Jeton Kabini /
Montaj Platformu

GARANTİ ve SERTİFİKALAR 
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AKT-28-D

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-28-A

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak)
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AKT-28-D

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-28-A

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak)
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AKT-28-E

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-28-EA

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak)
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AKT-28-E

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-28-EA

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak)
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AKT-21-D

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-21-A

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)
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AKT-21-D

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-21-A

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)
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AKT-25

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-25-R

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)
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AKT-25

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-25-R

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)
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AKT-25-G

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-29

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)
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AKT-25-G

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-29

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak)
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AKT-30

Bel Tipi Turnike
(Duvar Tipi)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-40

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak Jetonlu)
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AKT-30

Bel Tipi Turnike
(Duvar Tipi)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-40

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak Jetonlu)
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AKT-50-D

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak-İkiz)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-50-A

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak-İkiz)
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AKT-50-D

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak-İkiz)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-50-A

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak-İkiz)



AKT-50-E

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak-İkiz)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-50-J

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak-İkiz-Jetonlu)
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AKT-50-E

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak-İkiz)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-50-J

Bel Tipi Turnike
(Tek Ayak-İkiz-Jetonlu)
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AKT-60-D

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak-İkiz)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-60-A

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak-İkiz)
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AKT-60-D

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak-İkiz)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-60-A

Bel Tipi Turnike
(Çift Ayak-İkiz)
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AKT-281

Bel Tipi Turnike
(Tramway)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-210

Bel Tipi Turnike
(Metro)
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AKT-281

Bel Tipi Turnike
(Tramway)

Teknik Çizim Teknik Çizim

AKT-210

Bel Tipi Turnike
(Metro)
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AKT-HİJYEN AKT-KAYAK TURNİKE

Hijyen Turnike

Teknik Çizim / Teknik ÖzelliklerTeknik Çizim / Teknik Özellikler

Kayak Turnike

Paslanmaz çelik gövde ve kollar , çelik mekanik yapı

Kontrol Gücü: 24DVC(max.30w)

Kayak-Teleferik merkezleri giriş kontrol sistemi

Termostat Isıtıcılı iç koruma düzeni

Yukarı & Aşağı hareketli ayarlanabilir gövde yapısı

Paslanmaz Yan Seperatör – Kaydırmaz Alt Taban Sistemi

Ana gövde 304 kalite paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

Bu tip turnikeler üretim alanlarına girişte, dezenfeksiyonu zorunlu 
kılmak amacıyla kullanılar.

Cihaz üzerindeki bölmeler içerisine uzatılan elleri fotosel algılar ve her 
iki ele tek seferde 3–5 ml alkol bazlı dezenfektan püskürtür. Bu 
işlemle birlikte turnike otomatik açılır ve geçişe izin verir.

İki elin de dezenfeksiyonu sağlanmadan geçişe izin vermez.

Turnike kollarının geçiş yönleri isteğe göre ayarlanabilmektedir.

Ayaktaki dezenfektanın fazlasını süzen hijyenik paspas mevcuttur.

Turnikeli dezenfeksiyon sistemlerinde yalnızca sıvı alkol bazlı 
dezenfektan kullanılmalıdır
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SWG-25

Motorlu Vip Turnike
(Çift Yön)

SWG-28

Motorlu Vip Turnike
(Çift Yön)

Turnike ana gövde  304 kalite Sb
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

Turnike kolu 304 kalite
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

GÜVENLİK

Malzeme 

Rotor Sistemi                       

Koruma

Turnike geçiş engellemesi 90º  
kontrollü sağ  ve sol’a açılan kol ile 
sağlanmaktadır. 

Turnike içerisindeki diğer tüm parçalar 
korozyona karşı dayanıklı mamülden 
imal edilmektedir.

Güvenlik

Enerji

Acil Durum

110/220-240V-50/60 Hz. 
AC ( + /- %10 )- 24V DC ( Max 30W ) 

Elektrik arızalarında ve kesilmelerinde 
turnike ana mekanizması serbest ve kilitsiz 
kalmaktadır. 24V DC elektromanyetik fren  
ile; kilitleme elektromanyetik fren çekili 
iken gerçekleşir. (Panik durumunda sistem 
enerjisi kesilerek Turnike her iki yönde 
geçişe açık hale gelir)  

Turnike içerisinde sistemler elektriksel 
ve mekanik güvenlik sağlanmaktadır. 

Hareket Kontrolü

Ana hareket mekanizması 24V DC 
Motor tarafından sağlanmaktadır

ANA GÖVDE

Geçiş İkaz Durumu          
Turnikenin önünde ve arkasında iki ayrı 
ikaz ışığı bulunmaktadır. ( Yeşil Işık 
“Geçişe açık “,Kırmızı  X işaretli ışık “ 
Geçişe Kapalı. )  Bu özellik Swg-25 
Modelinde opsiyonel olarak mevcuttur

Vip turnikeler buton , uzaktan , 
kumanda , sensör vb. ünitelerle kontrol 
edilebilme ve her türlü Access kontrol 
panelleri ile çalışabilme özelliğine 
sahiptir.

Kol içerisinde orta levhaya  “Dur”,”Geç”,”Engelli”,”Acil Çıkış” 
işaretleri yapılabilmektedir. 

Çalışma Şekli                  

Turnike çift yönlü çalışma özelliğine 
sahiptir. Giriş-Çıkış 

ELEKTRONİK BÖLÜMLER OPSİYONEL AKSESUARLAR 

OPSİYONEL UYARI LEVHALARI

Kontrol Sistemi

Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. 
arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş 
kontrol ünitesi ile uyum içinde 
çalışabilme.

Hız Kontrolü

Motor hareket ettirme ve durdurma 
PWM mikro işlemci kontrolü ile 
sağlanmaktadır.

Yön Kontrol

Motor Sürücü
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Geçiş İkaz Durumu          
Turnikenin önünde ve arkasında iki ayrı 
ikaz ışığı bulunmaktadır. ( Yeşil Işık 
“Geçişe açık “,Kırmızı  X işaretli ışık “ 
Geçişe Kapalı. )  Bu özellik Swg-25 
Modelinde opsiyonel olarak mevcuttur

Vip turnikeler buton , uzaktan , 
kumanda , sensör vb. ünitelerle kontrol 
edilebilme ve her türlü Access kontrol 
panelleri ile çalışabilme özelliğine 
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ELEKTRONİK BÖLÜMLER OPSİYONEL AKSESUARLAR 

OPSİYONEL UYARI LEVHALARI

Kontrol Sistemi
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kontrol ünitesi ile uyum içinde 
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PWM mikro işlemci kontrolü ile 
sağlanmaktadır.

Yön Kontrol

Motor Sürücü
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SWG-10

Yaprak Turnike
(Tek Yön)

SWG-11

Yaprak Turnike
(Manuel Kilitlemeli)

GENEL ÖZELLİKLER

SWG-10 SWG-11
Swg-11 modelinde kol karşılığındaki mekanik kilit ile manuel 
kontrollü kapı modülü oluşmaktadır.

Kol uzunlukları isteğe bağlı olarak kısaltılabilmektedir.

Dekoratif dış görüntü , yumuşak ve sessiz geçiş ile birlikte 
özgün bir yapıya sahiptir.

Geniş kapsamlı kullanım (Market,mağaza,güvenlik vb.) alanları.

Kol içerisinde orta levhaya  “Dur”,”Geç”,”Engelli”,”Acil Çıkış” 
işaretleri yapılabilmektedir. 

Mekanik tek yönlü yaprak turnike, herhangi bir enerji kaynağına 
gerek duymadan , geçen kişinin itme hareketi ile tek yönde 
çalışır, diğer yönden geçişe izin vermez. 

Ana gövde  304 kalite paslanmaz çelikten üretilir.

Turnike geçiş engellemesi 90º  kontrollü tek yöne açılan kol ile 
sağlanmaktadır.

Tek yöne açılma ve yay sistemi ile kendiliğinden kapanma 
özelliğine sahiptir.

Turnike içerisindeki tüm parçalar korozyona karşı dayanıklı 
mamülden imal edilmektedir.
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SWG-10

Yaprak Turnike
(Tek Yön)

SWG-11

Yaprak Turnike
(Manuel Kilitlemeli)

GENEL ÖZELLİKLER

SWG-10 SWG-11
Swg-11 modelinde kol karşılığındaki mekanik kilit ile manuel 
kontrollü kapı modülü oluşmaktadır.

Kol uzunlukları isteğe bağlı olarak kısaltılabilmektedir.

Dekoratif dış görüntü , yumuşak ve sessiz geçiş ile birlikte 
özgün bir yapıya sahiptir.

Geniş kapsamlı kullanım (Market,mağaza,güvenlik vb.) alanları.

Kol içerisinde orta levhaya  “Dur”,”Geç”,”Engelli”,”Acil Çıkış” 
işaretleri yapılabilmektedir. 

Mekanik tek yönlü yaprak turnike, herhangi bir enerji kaynağına 
gerek duymadan , geçen kişinin itme hareketi ile tek yönde 
çalışır, diğer yönden geçişe izin vermez. 

Ana gövde  304 kalite paslanmaz çelikten üretilir.

Turnike geçiş engellemesi 90º  kontrollü tek yöne açılan kol ile 
sağlanmaktadır.

Tek yöne açılma ve yay sistemi ile kendiliğinden kapanma 
özelliğine sahiptir.

Turnike içerisindeki tüm parçalar korozyona karşı dayanıklı 
mamülden imal edilmektedir.

37



SWG-15 AKT-KELEBEK

Motorlu Vip Turnike
(Tek Yön)

Manuel Turnike
(Tek Yön)

Teknik Çizim

Mekanik tek yönlü yaprak turnike, herhangi bir enerji kaynağına gerek 
duymadan , geçen kişinin itme hareketi ile tek yönde çalışır .

Ana gövde  304 kalite paslanmaz çelikten üretilir.

Mekanik kelebek turnike sadece tek yönde geçişe izin verir. 
Giriş yönüne göre (sağ - sol) ayar yapılabilmektedir.

Turnike içerisindeki tüm parçalar korozyona karşı dayanıklı imal 
edilmektedir.

Dekoratif dış görüntü , yumuşak ve sessiz geçiş ile birlikte özgün bir 
yapıya sahiptir.

Sürekli Servis ve yedek parça desteği; % 100 Yerli Üretim, Kolay 
Montaj.

Teknik Çizim / Teknik Özellikler
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SWG-15 AKT-KELEBEK

Motorlu Vip Turnike
(Tek Yön)

Manuel Turnike
(Tek Yön)

Teknik Çizim

Mekanik tek yönlü yaprak turnike, herhangi bir enerji kaynağına gerek 
duymadan , geçen kişinin itme hareketi ile tek yönde çalışır .

Ana gövde  304 kalite paslanmaz çelikten üretilir.

Mekanik kelebek turnike sadece tek yönde geçişe izin verir. 
Giriş yönüne göre (sağ - sol) ayar yapılabilmektedir.

Turnike içerisindeki tüm parçalar korozyona karşı dayanıklı imal 
edilmektedir.

Dekoratif dış görüntü , yumuşak ve sessiz geçiş ile birlikte özgün bir 
yapıya sahiptir.

Sürekli Servis ve yedek parça desteği; % 100 Yerli Üretim, Kolay 
Montaj.

Teknik Çizim / Teknik Özellikler
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SWG-170

Silindir Vip Turnike
(Çift Yön)

SWG-170-G

Silindir Vip Turnike
(Çift Yön)

Turnike ana gövde  304 kalite Sb
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

GÜVENLİK

Malzeme 

Koruma

Turnike geçiş engellemesi 90º  
kontrollü sağ ve sol’a açılan kol ile 
sağlanmaktadır. 

Turnike içerisindeki diğer tüm parçalar 
korozyona karşı dayanıklı mamülden 
imal edilmektedir.

Güvenlik

Acil Durum

Turnike içerisinde elektriksel ve 
mekanik güvenlik sağlanmaktadır. 

Ana hareket mekanizması 24V DC 
Motor tarafından sağlanmaktadır.

Elektrik arızalarında ve kesilmelerinde 
turnike ana mekanizma serbest  
kalmaktadır. 24V DC elektromanyetik fren  
ile; kilitleme elektromanyetik fren çekili 
iken gerçekleşir. (Panik durumunda sistem 
enerjisi kesilerek Turnike her iki yönde 
geçişe açık hale gelir.)  

ANA GÖVDE

Turnike kolu  PlexiGlass ( swg-170 ) 
ve 6 mm temperli camdan imal 
edilmektedir. 

Rotor Sistemi                       

Enerji

110/220-240V-50/60 Hz. 
AC ( + /- %10 )- 24V DC ( Max 30W ).

Hareket Kontrolü

Geçiş İkaz Durumu          

Kol içerisindeki orta levhaya  “Dur”,”Geç”,”Engelli”,”Acil Çıkış” 
işaretleri yapılabilmektedir. 

Çalışma Şekli                  

Turnike çift yönlü çalışma özelliğine 
sahiptir. Giriş-Çıkış 

ELEKTRONİK BÖLÜMLER OPSİYONEL AKSESUARLAR 

OPSİYONEL UYARI LEVHALARI

Kontrol Sistemi

Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. 
arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş 
kontrol ünitesi ile uyum içinde 
çalışabilmektedir.

Hız Kontrolü

Motor hareket ettirme ve durdurma 
PWM mikro işlemci kontrolü ile 
sağlanmaktadır. 
Ayarlanabilen süre modları ile otomatik 
kapanma . Manuel aç -Manuel kapama 

Turnikenin üst kapak kısmında geçiş 
modunu belirten  iki ayrı ikaz ışığı 
bulunmaktadır. ( Yeşil Işık “Geçişe açık 
“,Kırmızı  X işaretli ışık “ Geçişe Kapalı )  

Vip turnikeler buton , uzaktan , 
kumanda , sensör vb. ünitelerle kontrol 
edilebilme ve her türlü geçiş kontrol 
panelleri ile çalışabilme özelliğine 
sahiptir.

Yön Kontrol

Motor Sürücü
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SWG-170

Silindir Vip Turnike
(Çift Yön)

SWG-170-G

Silindir Vip Turnike
(Çift Yön)

Turnike ana gövde  304 kalite Sb
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

GÜVENLİK

Malzeme 

Koruma

Turnike geçiş engellemesi 90º  
kontrollü sağ ve sol’a açılan kol ile 
sağlanmaktadır. 

Turnike içerisindeki diğer tüm parçalar 
korozyona karşı dayanıklı mamülden 
imal edilmektedir.

Güvenlik

Acil Durum

Turnike içerisinde elektriksel ve 
mekanik güvenlik sağlanmaktadır. 

Ana hareket mekanizması 24V DC 
Motor tarafından sağlanmaktadır.

Elektrik arızalarında ve kesilmelerinde 
turnike ana mekanizma serbest  
kalmaktadır. 24V DC elektromanyetik fren  
ile; kilitleme elektromanyetik fren çekili 
iken gerçekleşir. (Panik durumunda sistem 
enerjisi kesilerek Turnike her iki yönde 
geçişe açık hale gelir.)  

ANA GÖVDE

Turnike kolu  PlexiGlass ( swg-170 ) 
ve 6 mm temperli camdan imal 
edilmektedir. 

Rotor Sistemi                       

Enerji

110/220-240V-50/60 Hz. 
AC ( + /- %10 )- 24V DC ( Max 30W ).

Hareket Kontrolü

Geçiş İkaz Durumu          

Kol içerisindeki orta levhaya  “Dur”,”Geç”,”Engelli”,”Acil Çıkış” 
işaretleri yapılabilmektedir. 

Çalışma Şekli                  

Turnike çift yönlü çalışma özelliğine 
sahiptir. Giriş-Çıkış 

ELEKTRONİK BÖLÜMLER OPSİYONEL AKSESUARLAR 

OPSİYONEL UYARI LEVHALARI

Kontrol Sistemi

Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. 
arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş 
kontrol ünitesi ile uyum içinde 
çalışabilmektedir.

Hız Kontrolü

Motor hareket ettirme ve durdurma 
PWM mikro işlemci kontrolü ile 
sağlanmaktadır. 
Ayarlanabilen süre modları ile otomatik 
kapanma . Manuel aç -Manuel kapama 

Turnikenin üst kapak kısmında geçiş 
modunu belirten  iki ayrı ikaz ışığı 
bulunmaktadır. ( Yeşil Işık “Geçişe açık 
“,Kırmızı  X işaretli ışık “ Geçişe Kapalı )  

Vip turnikeler buton , uzaktan , 
kumanda , sensör vb. ünitelerle kontrol 
edilebilme ve her türlü geçiş kontrol 
panelleri ile çalışabilme özelliğine 
sahiptir.

Yön Kontrol

Motor Sürücü
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SWG-T281-E

Manuel Vip Turnike
(Çift Yönlü)

Teknik Çizim Teknik Çizim

SWG-T210-E

Manuel Vip Turnike
(Çift Yönlü)

Turnike ana gövde  304 kalite Sb
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

Turnike kolu 304 kalite
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

GÜVENLİK

Malzeme 

Rotor Sistemi                       

Koruma

Turnike geçiş engellemesi 90º  
kontrollü sağ ve sol’a açılan kol ile 
sağlanmaktadır. 

Turnike içerisindeki diğer tüm parçalar 
korozyona karşı dayanıklı mamülden 
imal edilmektedir.

Güvenlik

Enerji

Acil Durum

110/220-240V-50/60 Hz. 
AC ( + /- %10 )- 24V DC ( Max 30W. ) 

Elektrik arızalarında ve kesilmelerinde 
turnike ana mekanizma serbest ve kilitsiz 
kalmaktadır. 

Turnike içerisinde elektriksel ve 
mekanik güvenlik sağlanmaktadır. 

Hareket Kontrolü

Bir yöne dönüş başladığında ters yöne 
geçiş engellenir yarı dönüşü geçtiktan 
sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve 
hidrolik amortisörlü yapı sayesinde 
otomatik ve yumuşatılarak sağlanır.

ANA GÖVDE

Geçiş İkaz Durumu          
Turnikenin önünde ve arkasında iki ayrı 
ikaz ışığı bulunmaktadır. ( Yeşil Işık 
“Geçişe açık “,Kırmızı  X işaretli ışık “ 
Geçişe Kapalı ) 

Vip turnikeler buton , uzaktan , 
kumanda , sensör vb. ünitelerle kontrol 
edilebilme ve her türlü geçiş kontrol 
panelleri ile çalışabilme özelliğine 
sahiptir.

Kol içerisindeki orta levhaya  “Dur”,”Geç”,”Engelli”,”Acil Çıkış” 
işaretleri yapılabilmektedir. 

Çalışma Şekli                  

Turnike çift yönlü çalışma özelliğine 
sahiptir. Giriş-Çıkış 

ELEKTRONİK BÖLÜMLER OPSİYONEL AKSESUARLAR 

OPSİYONEL UYARI LEVHALARI

Kontrol Sistemi

Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. 
arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş 
kontrol ünitesi ile uyum içinde 
çalışabilmektedir.

Geçiş Hızı

Kanat Açılış ve Kapanış Hızı -1,5 / 2,5 sn.

1,5 / 2,5
sn.

Yön Kontrol
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SWG-T281-E

Manuel Vip Turnike
(Çift Yönlü)

Teknik Çizim Teknik Çizim

SWG-T210-E

Manuel Vip Turnike
(Çift Yönlü)

Turnike ana gövde  304 kalite Sb
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

Turnike kolu 304 kalite
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

GÜVENLİK

Malzeme 

Rotor Sistemi                       

Koruma

Turnike geçiş engellemesi 90º  
kontrollü sağ ve sol’a açılan kol ile 
sağlanmaktadır. 

Turnike içerisindeki diğer tüm parçalar 
korozyona karşı dayanıklı mamülden 
imal edilmektedir.

Güvenlik

Enerji

Acil Durum

110/220-240V-50/60 Hz. 
AC ( + /- %10 )- 24V DC ( Max 30W. ) 

Elektrik arızalarında ve kesilmelerinde 
turnike ana mekanizma serbest ve kilitsiz 
kalmaktadır. 

Turnike içerisinde elektriksel ve 
mekanik güvenlik sağlanmaktadır. 

Hareket Kontrolü

Bir yöne dönüş başladığında ters yöne 
geçiş engellenir yarı dönüşü geçtiktan 
sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve 
hidrolik amortisörlü yapı sayesinde 
otomatik ve yumuşatılarak sağlanır.

ANA GÖVDE

Geçiş İkaz Durumu          
Turnikenin önünde ve arkasında iki ayrı 
ikaz ışığı bulunmaktadır. ( Yeşil Işık 
“Geçişe açık “,Kırmızı  X işaretli ışık “ 
Geçişe Kapalı ) 

Vip turnikeler buton , uzaktan , 
kumanda , sensör vb. ünitelerle kontrol 
edilebilme ve her türlü geçiş kontrol 
panelleri ile çalışabilme özelliğine 
sahiptir.

Kol içerisindeki orta levhaya  “Dur”,”Geç”,”Engelli”,”Acil Çıkış” 
işaretleri yapılabilmektedir. 

Çalışma Şekli                  

Turnike çift yönlü çalışma özelliğine 
sahiptir. Giriş-Çıkış 

ELEKTRONİK BÖLÜMLER OPSİYONEL AKSESUARLAR 

OPSİYONEL UYARI LEVHALARI

Kontrol Sistemi

Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. 
arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş 
kontrol ünitesi ile uyum içinde 
çalışabilmektedir.

Geçiş Hızı

Kanat Açılış ve Kapanış Hızı -1,5 / 2,5 sn.

1,5 / 2,5
sn.

Yön Kontrol
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Genel Özellikler
Boy Tipi Turnikeler, iç ve dış mekanlarda kullanım imkanı sağlayan dayanıklı 
ürünler olup, yüksek düzeyde güvenlik gerektiren alanlarda erişim ve geçiş 
kontrolü sağlar.

Metro ya da ticaret merkezleri, ceza evleri, stadyumlar, hükümet ve özel 
bürolar ya da sanayi binaları gibi yerlerde yoğun kullanım ve kalabalıkların 
üstesinden gelme konusundaki yeteneği ile kendini kanıtlanmış Boy Tipi 
Turnikeler kalabalık mekanlardaki  geçiş kontroller için yüksek güvenlikli 
sağlam çözümler sağlar.

Turnike ana gövde  304 kalite Sb
paslanmaz çelikten veya boyalı olarak
üretilmektedir. 

Turnike kolları Ø42-1.5 mm 304 kalite 
paslanmaz çelikten veya boyalı olarak
üretilmektedir. 

GÜVENLİK

Malzeme 

Rotor Sistemi                       

Koruma

Turnike geçiş engellemesi 90º aralıklı  
kontrollü dönen kollar ile 
sağlanmaktadır. 

Turnike içerisindeki diğer tüm parçalar 
korozyona karşı dayanıklı mamülden 
imal edilmektedir.

Güvenlik

Hareket Kontrolü

Enerji

Acil Durum

Bir yöne dönüş başladığında ters yöne 
geçiş engellenir yarı dönüşü geçtikten 
sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve 
hidrolik amortisörlü yapı sayesinde 
otomatik ve yumuşatılarak sağlanır.

110/220-240V-50/60 Hz. 
AC ( + /- %10 )- 24V DC ( Max 30W. ) 

24 V DC selenoidler ile; kilitleme 
selenoidler çekili iken gerçekleşir. (Panik 
durumunda sistem enerjisi kesilerek 
Turnike her iki yönde geçişe açık hale 
gelir.)

Turnike içerisinde  elektriksel ve 
mekanik güvenlik sağlanmaktadır. 

ANA GÖVDE

Geçiş İkaz Durumu          

Turnikenin önünde ve arkasında iki ayrı 
ikaz ışığı bulunmaktadır. ( Yeşil Işık 
“Geçişe açık “,Kırmızı  X işaretli ışık “ 
Geçişe Kapalı. ) 

Boy turnike sistemlerinde, opsiyonel 
olarak buton, uzaktan kumanda, Pc 
kontrolü ( RS-232 ) gibi ünitelerle 
kontrol edebilme ve her türlü geçiş 
kontrol panelleri ile çalışabilme 
özelliğine sahiptir.

Opsiyonel olarak geçişlerde giriş-çıkış 
geçiş sayılarını harici özel dijital 
sayaçlarla kontrol edebilme ve özel 
uygulamalar için harici yer montaj 
platformu uygulanabilmektedir.

Çalışma Şekli                  

Turnike çift yönlü çalışma özelliğine 
sahiptir. Giriş-Çıkış - Her İki yöne Açık 
Pozisyon &Ops.Tek Yön Açık-Tek Yön 
Kapalı Poz & Ops.Her İki Yön Kapalı 
Pozisyon.

Geçiş Hızı

Mekanik Geçiş Kapasitesi – Normal 
Standart 20 geçiş / dakika. 

Kontrol Sistemi

Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. 
arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş 
kontrol ünitesi ile uyum içinde 
çalışabilme.Ops.RS.232 fonksiyonu ile 
kontrol edilebilme.

ELEKTRONİK BÖLÜMLER OPSİYONEL AKSESUARLAR 

GARANTİ ve SERTİFİKALAR 

20

Yön Kontrol

Kişi / Min
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Genel Özellikler
Boy Tipi Turnikeler, iç ve dış mekanlarda kullanım imkanı sağlayan dayanıklı 
ürünler olup, yüksek düzeyde güvenlik gerektiren alanlarda erişim ve geçiş 
kontrolü sağlar.

Metro ya da ticaret merkezleri, ceza evleri, stadyumlar, hükümet ve özel 
bürolar ya da sanayi binaları gibi yerlerde yoğun kullanım ve kalabalıkların 
üstesinden gelme konusundaki yeteneği ile kendini kanıtlanmış Boy Tipi 
Turnikeler kalabalık mekanlardaki  geçiş kontroller için yüksek güvenlikli 
sağlam çözümler sağlar.

Turnike ana gövde  304 kalite Sb
paslanmaz çelikten veya boyalı olarak
üretilmektedir. 

Turnike kolları Ø42-1.5 mm 304 kalite 
paslanmaz çelikten veya boyalı olarak
üretilmektedir. 

GÜVENLİK

Malzeme 

Rotor Sistemi                       

Koruma

Turnike geçiş engellemesi 90º aralıklı  
kontrollü dönen kollar ile 
sağlanmaktadır. 

Turnike içerisindeki diğer tüm parçalar 
korozyona karşı dayanıklı mamülden 
imal edilmektedir.

Güvenlik

Hareket Kontrolü

Enerji

Acil Durum

Bir yöne dönüş başladığında ters yöne 
geçiş engellenir yarı dönüşü geçtikten 
sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve 
hidrolik amortisörlü yapı sayesinde 
otomatik ve yumuşatılarak sağlanır.

110/220-240V-50/60 Hz. 
AC ( + /- %10 )- 24V DC ( Max 30W. ) 

24 V DC selenoidler ile; kilitleme 
selenoidler çekili iken gerçekleşir. (Panik 
durumunda sistem enerjisi kesilerek 
Turnike her iki yönde geçişe açık hale 
gelir.)

Turnike içerisinde  elektriksel ve 
mekanik güvenlik sağlanmaktadır. 

ANA GÖVDE

Geçiş İkaz Durumu          

Turnikenin önünde ve arkasında iki ayrı 
ikaz ışığı bulunmaktadır. ( Yeşil Işık 
“Geçişe açık “,Kırmızı  X işaretli ışık “ 
Geçişe Kapalı. ) 

Boy turnike sistemlerinde, opsiyonel 
olarak buton, uzaktan kumanda, Pc 
kontrolü ( RS-232 ) gibi ünitelerle 
kontrol edebilme ve her türlü geçiş 
kontrol panelleri ile çalışabilme 
özelliğine sahiptir.

Opsiyonel olarak geçişlerde giriş-çıkış 
geçiş sayılarını harici özel dijital 
sayaçlarla kontrol edebilme ve özel 
uygulamalar için harici yer montaj 
platformu uygulanabilmektedir.

Çalışma Şekli                  

Turnike çift yönlü çalışma özelliğine 
sahiptir. Giriş-Çıkış - Her İki yöne Açık 
Pozisyon &Ops.Tek Yön Açık-Tek Yön 
Kapalı Poz & Ops.Her İki Yön Kapalı 
Pozisyon.

Geçiş Hızı

Mekanik Geçiş Kapasitesi – Normal 
Standart 20 geçiş / dakika. 

Kontrol Sistemi

Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. 
arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş 
kontrol ünitesi ile uyum içinde 
çalışabilme.Ops.RS.232 fonksiyonu ile 
kontrol edilebilme.

ELEKTRONİK BÖLÜMLER OPSİYONEL AKSESUARLAR 

GARANTİ ve SERTİFİKALAR 

20

Yön Kontrol

Kişi / Min
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AKT -1250 AKT -100-S

Yarım Boy Turnike Boy Turnike
(Paslanmaz)

Teknik Çizim Teknik Çizim
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AKT -1250 AKT -100-S

Yarım Boy Turnike Boy Turnike
(Paslanmaz)

Teknik Çizim Teknik Çizim

49



AKT-101-S AKT-102-S

Boy Turnike 
( Boyalı )

Boy Turnike
( Dış Boyalı Orta Rotor Paslanmaz )

Teknik Çizim Teknik Çizim

50



AKT-101-S AKT-102-S

Boy Turnike 
( Boyalı )

Boy Turnike
( Dış Boyalı Orta Rotor Paslanmaz )

Teknik Çizim Teknik Çizim
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AKT-200-D AKT-201-D

Boy Turnike
( İkiz-Paslanmaz ) 

Boy Turnike 
( İkiz-Boyalı )

Teknik Çizim Teknik Çizim
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AKT-200-D AKT-201-D

Boy Turnike
( İkiz-Paslanmaz ) 

Boy Turnike 
( İkiz-Boyalı )

Teknik Çizim Teknik Çizim
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AKT-202-D

Teknik Çizim

Boy Turnike
( İkiz - Dışı Boyalı Orta Rotor Paslanmaz )
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AKT-202-D

Teknik Çizim

Boy Turnike
( İkiz - Dışı Boyalı Orta Rotor Paslanmaz )
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Genel Özellikler
Hızlı Geçiş Kanatlı Turnikeler, iç  mekanlarda kullanım imkanı sağlayan 
dayanıklı ürünler olup, orta düzeyde güvenlik gerektiren alanlarda erişim ve 
geçiş kontrolü sağlar.

Metro ya da ticaret merkezleri,  hükümet ve özel bürolar ya da sanayi binaları 
gibi yerlerde yoğun kullanım ve kalabalıkların üstesinden gelme konusundaki 
yeteneği ile kendini kanıtlanmış Hızlı Geçiş Kanatlı Turnikeler kalabalık 
mekanlardaki  geçiş kontroller için yüksek güvenlikli sağlam çözümler sağlar.

Turnike ana gövde  304 kalite Sb
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

Turnike kanatları 15 mm pleksiglass 
malzemeden üretilmektedir. 

GÜVENLİK

Malzeme 

Koruma

Üst kapak pleksiglass üzeri 10mm 
tamperli camdan üretilmektedir.  

Turnike içerisindeki diğer tüm parçalar 
korozyona karşı dayanıklı mamülden 
imal edilmektedir.

Güvenlik

Emniyet Sensör Kontrolü

Enerji

Acil Durum

Emniyet fotoseli sayesinde kanat 
aralarında cisim algılandığında kanatlar 
koruma pozisyonuna geçip 
kapanmamaktadır.

110/220-240V-50/60 Hz. 
AC- ( + /- %10 )- 24V DC ( Max 100W. ) 

Elektrik arızalarında ve kesilmelerinde 
turnike mekanizması serbest kalır. 
(Panik durumunda sistem enerjisi kesilerek 
turnike her iki yönde geçişe açık hale gelir.)

Turnike içerisinde elektriksel ve 
mekanik güvenlik sağlanmaktadır. 

ANA GÖVDE

Geçiş İkaz Durumu          

Turnikenin önünde ve arkasında iki ayrı 
ikaz ışığı bulunmaktadır. ( Yeşil Işık 
“Geçişe açık “,Kırmızı  X işaretli ışık “ 
Geçişe Kapalı ) 

Hızlı geçiş turnike sistemlerinde, 
opsiyonel olarak buton, uzaktan 
kumanda, Pc kontrolü ( RS-232 ) gibi 
ünitelerle kontrol edebilme ve her türlü 
geçiş kontrol panelleri ile çalışabilme 
özelliğine sahiptir.

Opsiyonel olarak geçişlerde giriş-çıkış 
geçiş sayılarını harici özel dijital 
sayaçlarla kontrol edebilme ve özel 
uygulamalar için harici yer montaj 
platformu uygulanabilmektedir.

Çalışma Şekli                  

Turnike çift yönlü çalışma özelliğine 
sahiptir. Giriş-Çıkış. 

Hareket Kontrolü

Ana hareket mekanizması 24V
fırcasız DC motor tarafından 
sağlanmaktadır. 

Kontrol Sistemi

Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. 
arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş 
kontrol ünitesi ile uyum içinde 
çalışabilme.Ops.RS.232 fonksiyonu ile 
kontrol edilebilme

ELEKTRONİK BÖLÜMLER OPSİYONEL AKSESUARLAR 

GARANTİ ve SERTİFİKALAR 

100 W

Elektronik Kontrol

Turnike içerisindeki tüm elektronik ve 
mekanik üniteler PLC kontrol sistemi ile 
kontrol edilmektedir.

Yön Kontrol

Motor Sürücü
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Genel Özellikler
Hızlı Geçiş Kanatlı Turnikeler, iç  mekanlarda kullanım imkanı sağlayan 
dayanıklı ürünler olup, orta düzeyde güvenlik gerektiren alanlarda erişim ve 
geçiş kontrolü sağlar.

Metro ya da ticaret merkezleri,  hükümet ve özel bürolar ya da sanayi binaları 
gibi yerlerde yoğun kullanım ve kalabalıkların üstesinden gelme konusundaki 
yeteneği ile kendini kanıtlanmış Hızlı Geçiş Kanatlı Turnikeler kalabalık 
mekanlardaki  geçiş kontroller için yüksek güvenlikli sağlam çözümler sağlar.

Turnike ana gövde  304 kalite Sb
paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

Turnike kanatları 15 mm pleksiglass 
malzemeden üretilmektedir. 

GÜVENLİK

Malzeme 

Koruma

Üst kapak pleksiglass üzeri 10mm 
tamperli camdan üretilmektedir.  

Turnike içerisindeki diğer tüm parçalar 
korozyona karşı dayanıklı mamülden 
imal edilmektedir.

Güvenlik

Emniyet Sensör Kontrolü

Enerji

Acil Durum

Emniyet fotoseli sayesinde kanat 
aralarında cisim algılandığında kanatlar 
koruma pozisyonuna geçip 
kapanmamaktadır.

110/220-240V-50/60 Hz. 
AC- ( + /- %10 )- 24V DC ( Max 100W. ) 

Elektrik arızalarında ve kesilmelerinde 
turnike mekanizması serbest kalır. 
(Panik durumunda sistem enerjisi kesilerek 
turnike her iki yönde geçişe açık hale gelir.)

Turnike içerisinde elektriksel ve 
mekanik güvenlik sağlanmaktadır. 

ANA GÖVDE

Geçiş İkaz Durumu          

Turnikenin önünde ve arkasında iki ayrı 
ikaz ışığı bulunmaktadır. ( Yeşil Işık 
“Geçişe açık “,Kırmızı  X işaretli ışık “ 
Geçişe Kapalı ) 

Hızlı geçiş turnike sistemlerinde, 
opsiyonel olarak buton, uzaktan 
kumanda, Pc kontrolü ( RS-232 ) gibi 
ünitelerle kontrol edebilme ve her türlü 
geçiş kontrol panelleri ile çalışabilme 
özelliğine sahiptir.

Opsiyonel olarak geçişlerde giriş-çıkış 
geçiş sayılarını harici özel dijital 
sayaçlarla kontrol edebilme ve özel 
uygulamalar için harici yer montaj 
platformu uygulanabilmektedir.

Çalışma Şekli                  

Turnike çift yönlü çalışma özelliğine 
sahiptir. Giriş-Çıkış. 

Hareket Kontrolü

Ana hareket mekanizması 24V
fırcasız DC motor tarafından 
sağlanmaktadır. 

Kontrol Sistemi

Kuru Kontak veya TTL.CMOS.5-48 v. 
arası gerilimle kontrol ,her türlü geçiş 
kontrol ünitesi ile uyum içinde 
çalışabilme.Ops.RS.232 fonksiyonu ile 
kontrol edilebilme

ELEKTRONİK BÖLÜMLER OPSİYONEL AKSESUARLAR 

GARANTİ ve SERTİFİKALAR 

100 W

Elektronik Kontrol

Turnike içerisindeki tüm elektronik ve 
mekanik üniteler PLC kontrol sistemi ile 
kontrol edilmektedir.

Yön Kontrol

Motor Sürücü
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HG-100-S

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Tek Kanat)

HG-100-C

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Çift Kanat)

Teknik Çizim Teknik Çizim
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HG-100-S

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Tek Kanat)

HG-100-C

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Çift Kanat)

Teknik Çizim Teknik Çizim
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HG-100-HİBRİT

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Hibrit Kanat)

HG-100-E

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Engelli Kanat)

Teknik Çizim Teknik Çizim
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HG-100-HİBRİT

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Hibrit Kanat)

HG-100-E

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Engelli Kanat)

Teknik Çizim Teknik Çizim
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HG-145-S

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Tek Kanat)

HG-145-C

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Çift Kanat)

Teknik Çizim Teknik Çizim
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HG-145-S

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Tek Kanat)

HG-145-C

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Çift Kanat)

Teknik Çizim Teknik Çizim
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HG-145-HİBRİT

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Hibrit Kanat)

HG-145-D

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Engelli Kanat)

Teknik Çizim Teknik Çizim
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HG-145-HİBRİT

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Hibrit Kanat)

HG-145-D

Hızlı Geçiş Turnikesi
(Engelli Kanat)

Teknik Çizim Teknik Çizim
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HG-180

Hızlı Geçiş Turnikesi

Teknik Çizim
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HG-180

Hızlı Geçiş Turnikesi

Teknik Çizim
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Güvenlik
Çalışma güvenliği Endüktif Sensörler, 
fiziksel sınırlayıcılar ve Fotosel ile koruma

Hız
Güçlü Redüktör sistemi ile yüksek 
hızlı çalışma

Performans
% 100 görev döngüsü ile desteklenen
6000 + ardışık hareket

Kurulum
Düşük servis gereksinimi ,Kolay kurulum , 
Harici montaj bazası ile sağlam yapı

KASA  EBATLARI 255 x 325 x 1020 mm (WxLxH)
MALZEME Bariyer kasası : 1,5 mm toz boyalı çelik (standart)
KOL Dairesel alüminyum kol – reflektörlü -  6 metreye kadar (standart)
AÇILIP – KAPANMA SÜRESİ 1-3 Saniye arası – Kol uzunluğuna bağlı olarak 
ÇALIŞMA FREKANSI % 100 görev döngüsü ile desteklenen 6000 + ardışık hareket  Günde 10.000+ araç geçişi için uygun çalışma performansı
HIZ KONTROL PLC kontrol ünitesi ile çalışma ; hız kontrol paremetre ayarlama 
GÜÇ GİRİŞİ 220 V AC Tek Fazlı
MOTOR 0,55-0,75 KW frekans kontrollü motor seçenekleri
HAREKET KONTROLÜ Smooth control down to zero speed with Omron MX2 Inver ter
MANUEL MOD Manuel boşa alınabilme özelliği
POZİSYON KONTROL Fiziksel konum ayarlamalı endüktif  sensör   aşağı ve yukarı pozisyonlar için , pozisyon ayarı
OTOMATİK KAPANMA Otomatik kapanma özelliği , süre ile ayarlanabilme özelliği
KIRILAN KOL ( OPSİYONEL ) Araç tarafından çarpma olması halinde , kol kendi montaj noktasından otomatik olarak serbest kalır.
ÇALIŞMA SICAKLIĞI  - 25 C / +70 C
ORTAM NEMİ 100 % veya daha az ( Yoğunlaşma olmadan ) 
ACCESS CONTROL Access control ekipmanları ile uyumlu 
KURULUM Harici montaj bazısı ile sağlam ve kolay kurulum
OPSİYONEL  AKSESUARLAR Buton Kontrol Ünitesi , Loop Dedektör , Flaşör , Uzaktan Kumanda , Trafik Lambası
GARANTİ 2 YIL 
SERTİFIKALAR ISO 9001:2008 – CE – TSE-HYB 

Teknik Çizim

Kollu Bariyer
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Güvenlik
Çalışma güvenliği Endüktif Sensörler, 
fiziksel sınırlayıcılar ve Fotosel ile koruma

Hız
Güçlü Redüktör sistemi ile yüksek 
hızlı çalışma

Performans
% 100 görev döngüsü ile desteklenen
6000 + ardışık hareket

Kurulum
Düşük servis gereksinimi ,Kolay kurulum , 
Harici montaj bazası ile sağlam yapı

KASA  EBATLARI 255 x 325 x 1020 mm (WxLxH)
MALZEME Bariyer kasası : 1,5 mm toz boyalı çelik (standart)
KOL Dairesel alüminyum kol – reflektörlü -  6 metreye kadar (standart)
AÇILIP – KAPANMA SÜRESİ 1-3 Saniye arası – Kol uzunluğuna bağlı olarak 
ÇALIŞMA FREKANSI % 100 görev döngüsü ile desteklenen 6000 + ardışık hareket  Günde 10.000+ araç geçişi için uygun çalışma performansı
HIZ KONTROL PLC kontrol ünitesi ile çalışma ; hız kontrol paremetre ayarlama 
GÜÇ GİRİŞİ 220 V AC Tek Fazlı
MOTOR 0,55-0,75 KW frekans kontrollü motor seçenekleri
HAREKET KONTROLÜ Smooth control down to zero speed with Omron MX2 Inver ter
MANUEL MOD Manuel boşa alınabilme özelliği
POZİSYON KONTROL Fiziksel konum ayarlamalı endüktif  sensör   aşağı ve yukarı pozisyonlar için , pozisyon ayarı
OTOMATİK KAPANMA Otomatik kapanma özelliği , süre ile ayarlanabilme özelliği
KIRILAN KOL ( OPSİYONEL ) Araç tarafından çarpma olması halinde , kol kendi montaj noktasından otomatik olarak serbest kalır.
ÇALIŞMA SICAKLIĞI  - 25 C / +70 C
ORTAM NEMİ 100 % veya daha az ( Yoğunlaşma olmadan ) 
ACCESS CONTROL Access control ekipmanları ile uyumlu 
KURULUM Harici montaj bazısı ile sağlam ve kolay kurulum
OPSİYONEL  AKSESUARLAR Buton Kontrol Ünitesi , Loop Dedektör , Flaşör , Uzaktan Kumanda , Trafik Lambası
GARANTİ 2 YIL 
SERTİFIKALAR ISO 9001:2008 – CE – TSE-HYB 

Teknik Çizim

Kollu Bariyer
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Atatürk Oto Sanayi / İTÜ-Ayazağa / Zincirlikuyu / Şişli - Mecidiyeköy / Şişhane

Darülaceze-Perpa / Okmeydanı / Halıcıoğlu / Cevizlibağ / Zeytinburnu / 
Şirinevler / Y.Bosna / Florya / Cennet Mah. / İBB Sosyal Tesisler / Şükrübey / Beylikdüzü

Atatürk Havalimanı / Aksaray 

Aksaray / Merkez Efendi

Metris

REFERANS NOKTALARIMIZ

TURNİKE


