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“Hersey Kontrol Altında”

D100 DÜŞEN KOL TURNİKE



Avax D100 Düşen Kol Turnike 

Avax D100 Düşen Kol Turnike cihazı aynı anda hem giriş hemde çıkışlara olanak sağlar. Her iki yönde bulunan Acil Düşen Kol 
özelliği sayesinde enerji kesilmesi, yangın ihbar sisteminden gelen sinyal veya acil durumlarda aşağı inerek hızlı ve güvenli        
tahliyeyi sağlar. Acil Durum Butonu bağlantısı ile tüm geçişleri serbest hale getirebilirsiniz. Misafir veya VIP geçişler için buton 
bağlantısı yapılabilir.  Turnike üzerine sayaç bağlanarak günlük toplam geçiş sayısı elde edilebilir.

Giriş ve çıkış taraflarına parmak izi, yüz tanıma, kart okuyucu gibi cihazlar bağlanılarak yemekhane, access kontrol, pdks 
programları ile uyumlu olarak çalışabilir.

Turnike üzerindeki dahili okuma bölümlerine kart okutma cihazı saklanarak ergonomik ve şık bir görünüm elde edilir.
Kısa devre (Kuru kontak) özelliğine sahip tüm Yüz tanıma, Parmak izi tanıma, Kart tanıma  ve Şifre cihazları ile tam uyumlu 
çalışmaktadır. 
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AISI 304 Kalite paslanmaz çelik

AISI 304 Kalite paslanmaz çelik

50-55cm

Sadece Selonoid çekili iken geçişe imkan verir

Enerji kesilmesi,yangın ihbar sisteminden gelen sinyal veya acil durumlarda aşağı inerek hızlı tahliiyeyi sağlar

Sadece giriş, sadece çıkış yahut her iki yöne geçiş olarak istenildiği gibi ayarlanır

İstenildiği gibi ayarlanabilir

Görsel ve sesli olarak uyarılar verir

NC:Normalde kapalı veya NO:Normalde açık

~70 kisi / dakika

Bir yöne dönüş başladığında ters yöne geçiş engellenir, yarı dönüşü gerçekleştikten sonra geri dönülemez.

100/240 V

35 W

50-60 Hz

İç ve Dış Ortam

 -25 ile +70 Derece 

Test edilmiş 3 Milyon geçiş

Yaklaşık 52 kg

500x 450 x 980 mm (Kollar hariç)

Parmak izi, yüz tanıma, damar tanıma ve kart okuyuculardan sinyal alarak birlikte kombine çalışabilir.

ISO, CE ve Garanti belgesi

Teknik Özellikler

Teknik Çizim



İç ve dış aksamı ile birlikte kolları 
304 kalite paslanmaz çelik olup 
dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 

Kendi üzerinde bulunan  patentli 
yağlama sistemi sayesinde bakım 
ihtiyacını en aza indirir.

Yüksek kaliteli PCB ve elektronik 
bileşenlerine sahiptir. Çevresel 
elektro - manyetik gürültüden 
etkilenmeden çalışır

Enerji kesilmesinde ve acil durum-

larda kol otomatik olarak aşağı 
düşerek engelsiz ve hızlı geçiş 
yapmanızı sağlar.

Geçiş yönünde Parlak LED işaret-
leriyle yönlendirme yaparak 
karışıklığı ortadan kaldırmaktadır.

Ergonomik pleksi tasarım, Yüz 
tanıma, parmak izi okuma ve kart 
okuyucu takılmasını kolaylaştırır.

İç ve Dış mekanlar için ideal bir 
tasarıma sahiptir.

Fabrikalar Havalimanları Kamu Kurumları Plazalar Akıllı Binalar

Hastaneler Lojistik Sahalar Zincir Mağazalar Residanslar Barajlar

İş Merkezleri Eğitim Kurumları Oteller Askeri Alanlar Alışveriş Merkezleri

Yemekhaneler Spor Salonları Etkinlik Alanları Fuar Girişleri Toplu Taşıma İstasyonları

Yere iki noktadan montaj 
yapılabildiği için turnike geçişlerde 
sallanmadan çalışır.

Avantajları


