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Küçükbakırcı Ş�rketler Grubu 1982 yılında Konya Karatay sanay� s�tes�nde Sac ve metal toptan t�caret� �le faal�yetler�ne
başlamıştır.
1990 yılında PERDEMSAC Plazada 2. şubes�n� açmış olup, bugün d�lovasında yen� yatırımına devam etmekted�r.
Ülkem�z�n gel�şmes� yolunda yatırımlarını aralıksız sürdüren Küçükbakırcı, 1998 yılında konkasör tes�s� ve tas kırma
mak�naları �malatı yapmak üzere Mert Mak�na Sanay�'n� kurmuştur. Mert Mak�ne; yol, �nşaat ve madenc�l�k sektörler�ne
yönel�k mak�ne ve komple tes�s kurulumu �le ülkem�z�n b�rçok �l�nde ve başta Balkan ülkeler� olmak üzere b�r çok ülkede en
çok terc�h ed�len ﬁmalardan b�r�s�d�r.
Küçükbakırcı, 2011 yılında L�man bölges� olması ve komşu ülkelerle olan t�caret� hızlandırma amacıyla, donanımlı mak�na
yatırımıyla İskenderun şubes�n� faal�yete geç�rm�şt�r. Bu tes�s sayes�nde bölge ve çevres�ndek� �ller �le çevre ülkelere daha
hızlı ürün tem�n� sunmaktadır.
2016 Yılında Nervürlü ve nervürsüz �nşaat dem�r� �le çel�k hasır kangal ve ﬁlmaş�n satışı üzer�ne faal�yet gösteren Yufa
Metal kurulmuştur.
Geçen 39 yılın sonucunda, kal�tes�nden ve müşter� memnun�yet�nden tav�z vermeyen anlayışımızla ş�rket�m�z �st�krarlı
büyümeye ve yatırımlarını sürdürmeye devam etmekted�r.
Her geçen yıl daha fazla yatırım, daha fazla üret�m ve daha fazla �st�hdam amacıyla yatırımlarına devam eden Küçükbakırcı
Ş�rketler Grubu 2020 yılında �le Geç�ş ve Güvenl�k Kontrol S�stemler� sektörüne adım atarak Sectec Güvenl�k Teknoloj�ler�
A.Ş'y� kurmuştur.
Sectec Güvenl�k Teknoloj�ler�, Konya 4. Organ�ze Sanay��nde bulunan 20.000 m2'l�k tes�s�m�zde, uzman kadro ve deney�ml�
personel�m�zle geç�ş turn�keler� üretmekted�r.

Küçükbakırcı Group of Companies started its activities with sheet metal and metal wholesale trade on Konya Karatay
industrial site in 1982.
In 1990, it opened its 2nd branch in PERDEMSAC Plaza and continues its new investment in Dilova today.
Continuing its investments in the development of our country, Küçükbakırcı established Mert Makina Sanayi in 1998 to
manufacture crusher facilities and stone crushing machines. Mert Makine is one of the most preferred companies in many
provinces of our country and in many countries, especially in the Balkan countries, with the installation of machinery and
complete facilities for the road, construction and mining sectors.
Küçükbakırcı put its İskenderun branch into operation in 2011 with the investment of equipped machinery in order to be a
port region and to accelerate the trade with neighbouring countries. Thanks to this facility, it oﬀers faster product supply
to the region and its surrounding provinces and neighbouring countries.
In 2016, Yufa Metal was established, which operates on the sale of ribbed and unribbed rebar and steel mesh coil.
As a result of the last 39 years, our company continues to grow steadily and maintains its investments with the
understanding that does not compromise on quality and customer satisfaction.
Continuing its investments for more investment, more production and more employment every year, Küçükbakırcı Group of
Companies established Sectec Güvenlik Teknolojileri A.Ş by stepping into the Transition and Security Control Systems
sector in 2020.
Sectec Güvenlik Teknolojileri produces passage turnstiles with our expert staﬀ and experienced personnel in our 20,000
m2 facility in the 4th Organized Industrial Site in Konya.

MERT
MAKiNA
SANAYi

®

ANAKART
MAINBOARD

Sizlere daha etkin hizmet vermek için

ANAKARTIMIZI

KENDİMİZ ÜRETİYORUZ!
KARTIN ÖZELLIKLERI

Malzeme Kalitesi

PCB Kaplama

Yerli Üretim

Kullandığımız her ürün için markalı, orijinal ve
garantili malzemelerden taviz vermiyoruz.

Nem, toz gibi kötü ortam şartlarında
sorunsuz çalışabilmeniz için elektronik
kartlarınızı koruyoruz.

Yerli üretim, yerli mühendislik, yerli donanım

Barkodlama ve Ürün Takip Sistemi

Uzaktan Erişim

Dijital Sayaç (Standart)

Kurumsal değerlenizi önemsiyoruz. Ürünü
takip amaçlı seri numarası ve barkod
sistemi uygularken, kaliteli ekipmanlarımız
ile yıllara meydan okuyoruz

Uzaktan erişim ve yazılım güncellenmesi.
Ethernet özelliği ile farklı programlara uygunluk

Test Süreci

Çevre Dostu, Ekolojik Üretim

Sectec’te üretilen her ürün, zorlu minisimilasyon test Çevreye duyarlı ekipmanlar, kurşunsuz lehim
aşamalarından geçmek zorundadır.
kullanılmaktadır.
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TRİPOD
TURNİKELERİ

TRIPOD
TURNSTILE

TRİPOD TURNİKELER
TRIPOD TURNSTILES

Kod / Code
ST2013SS
ST2013PS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle
elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında paslanmaz çelik
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir.
(Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 510mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options with electrostatic powder coating.
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range: 510 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage
between TTL CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).

TRİPOD TURNİKELER
TRIPOD TURNSTILES

Kod / Code
ST2013SD
ST2013PD

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle
elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında paslanmaz çelik
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir.
(Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 510mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options with electrostatic powder coating.
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range: 510 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage
between TTL CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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TRİPOD TURNİKELER
TRIPOD TURNSTILES

Kod / Code
ST2023SS
ST2023PS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik
Stainless Steel Steel

Boyalı
Painted

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle
elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında paslanmaz çelik
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir.
(Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 510mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options with electrostatic powder coating.
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range: 510 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage
between TTL CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).

TRİPOD TURNİKELER
TRIPOD TURNSTILES

Kod / Code
ST2023SD
ST2023PD

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle
elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında paslanmaz çelik
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir.
(Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 510mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options with electrostatic powder coating.
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range: 510 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage
between TTL CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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TRİPOD TURNİKELER
TRIPOD TURNSTILES

Kod / Code
ST2053SS
ST2053PS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle
elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında paslanmaz çelik
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir.
(Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 510mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options with electrostatic powder coating.
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range: 510 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage
between TTL CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).

TRİPOD TURNİKELER
TRIPOD TURNSTILES

Kod / Code
ST2053SD
ST2053PD

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle
elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında paslanmaz çelik
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir.
(Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 510mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options with electrostatic powder coating.
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range: 510 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage
between TTL CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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TRİPOD TURNİKELER
TRIPOD TURNSTILES

Kod / Code
ST2033SS
ST2033PS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle
elektrostatik toz boya.
Kollar: Ø38 mm çapında paslanmaz çelik
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa dönerek serbest geçişe izin verir.
(Opsiyonel olarak otomatik düşen kol özelliği mevcuttur.)
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 510mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Ø38 mm diameter stainless steel or different colour options with electrostatic powder coating.
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle. (Optional: Drop arm)
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range: 510 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Heater, battery unit, dry contact or systems that can be controlled by any voltage
between TTL CMOS 5-48V.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).

SWING GATE
TURNİKELERİ

SWING GATE
TURNSTILES

SWING GATE TURNİKELERİ
SWING GATE TURNSTILES

Kod / Code
ST401S
ST401P

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Çalışma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik.
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, otomatik kapanma, sesli
uyarı.
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kanat istenilen yöne otomatik olarak açılır.
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında
oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Açılış/Kapanış Hızı: 2 Saniye
Geçiş Aralığı: 900 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops.
RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Bi-directional motor wing
Body: 1.2 mm thick stainless steel.
Wing: 10 mm tempered plexiglass
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, automatic closing, audible alarm
Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, wing can be open in either
directions automatically.
Power Supply: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system
(SMPS) with the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Opening-Closing Speed: 2 second
Transition Range: 900 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Logo engraving on wings. Sticker. Remote control unit. Reader apparatus.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).

SWING GATE TURNİKELERİ
SWING GATE TURNSTILES

Kod / Code
ST402S
ST402P

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Çalışma: Her iki yönde hareketli motorlu kanat
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik.
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar: Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, otomatik kapanma, sesli
uyarı.
Acil Durum: Her türlü afet ve acil durum anında kanat istenilen yöne otomatik olarak açılır.
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi: 24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında
oluşabilecek dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Açılış/Kapanış Hızı: 2 Saniye
Geçiş Aralığı: 900 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar: Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.
Kontrol Sistemi: Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops.
RS232-485 veya LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Bi-directional motor wing
Body: 1.2 mm thick stainless steel.
Wing: 10 mm tempered plexiglass
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: -50°C with heater.
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, automatic closing, audible alarm
Emergency: In case of all kinds of disasters and emergencies, wing can be open in either
directions automatically.
Power Supply: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption: 24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system
(SMPS) with the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Opening-Closing Speed: 2 second
Transition Range: 900 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Accessories: Logo engraving on wings. Sticker. Remote control unit. Reader apparatus.
Control System: Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).

21

HIZLI GEÇİŞ
TURNİKELERİ

SPEED GATE
TURNSTILES

HIZLI GEÇİŞ TURNİKELERİ
SPEED GATE TURNSTILES

Kod / Code

Ürün Özellikleri / Product Feaures

ST301SL-55 / ST301SR -55 / ST301SC-55
ST301SL-90 / ST301SR -90 / ST301SC-90
ST301PL-55 / ST301PR-55 / ST301PC-55
ST301PL-90 / ST301PR-90 / ST301PC-90

Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleri ile elektrostatik
toz boya.
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
Üst Tabla: 10 mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap, Paslanmaz çelik.
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Acil Durum:
Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 550 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Algılama Sensörleri: Her koridorda 6 adet karşılıklı sensör
Aksesuarlar:
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Different colours with Electrostatic powder
coating.
Wing: 10 mm plexiglass
Upper Table: 10 mm black tempered glass. Optional: Wood and stainless steel
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Emergency:
In case of power shortage, wings automatically switch to open position with the power from the
accumulator.
Power Supply: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range: 550 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Sensors: 6 sensors in every corridor
Accessories:
Logo engraving on wings. Sticker. Remote control unit. Reader apparatus.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be
controlled with RS232-485 or LAN (network).

HIZLI GEÇİŞ TURNİKELERİ
QUICK PASS TURNSTILES

550 & 900

Kod / Code

1050 & 1400
Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleri ile elektrostatik
toz boya.
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
Üst Tabla: 10 mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap, Paslanmaz çelik.
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Acil Durum:
Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 550 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Algılama Sensörleri: Her koridorda 6 adet karşılıklı sensör
Aksesuarlar:
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Ürün Özellikleri / Product Feaures

ST302SL-55 / ST302SR -55 / ST302SC-55
ST302SL-90 / ST302SR -90 / ST302SC-90
ST302PL-55 / ST302PR-55 / ST302PC-55
ST302PL-90 / ST302PR-90 / ST302PC-90

Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Different colours with Electrostatic powder
coating.
Wing: 10 mm plexiglass
Upper Table: 10 mm black tempered glass. Optional: Wood and stainless steel
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Emergency:
In case of power shortage, wings automatically switch to open position with the power from the
accumulator.
Power Supply: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range: 550 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Sensors: 6 sensors in every corridor
Accessories:
Logo engraving on wings. Sticker. Remote control unit. Reader apparatus.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be
controlled with RS232-485 or LAN (network).
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HIZLI GEÇİŞ TURNİKELERİ
SPEED GATE TURNSTILES

Kod / Code

Ürün Özellikleri / Product Feaures

ST303SL-55 / ST303SR -55 / ST303SC-55
ST303SL-90 / ST303SR -90 / ST303SC-90
ST303PL-55 / ST303PR-55 / ST303PC-55
ST303PL-90 / ST303PR-90 / ST303PC-90

Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleri ile elektrostatik
toz boya.
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
Üst Tabla: 10 mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap, Paslanmaz çelik.
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Acil Durum:
Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 550 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Algılama Sensörleri: Her koridorda 6 adet karşılıklı sensör
Aksesuarlar:
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Different colours with Electrostatic powder
coating.
Wing: 10 mm plexiglass
Upper Table: 10 mm black tempered glass. Optional: Wood and stainless steel
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Emergency:
In case of power shortage, wings automatically switch to open position with the power from the
accumulator.
Power Supply: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range: 550 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Sensors: 6 sensors in every corridor
Accessories:
Logo engraving on wings. Sticker. Remote control unit. Reader apparatus.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be
controlled with RS232-485 or LAN (network).

HIZLI GEÇİŞ TURNİKELERİ
QUICK PASS TURNSTILES

2000
1900
1800
1700
1500
1200
1000

Kod / Code

Ürün Özellikleri / Product Feaures

ST307SL / ST307SR / ST307SC
ST307PL / ST307PR / ST307PC

Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

Boyalı
Painted

Çalışma: Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde: 1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleri ile elektrostatik
toz boya.
Kanat: 10 mm kalınlığında pleksiglass
Üst Tabla: 10 mm siyah temperli cam. Opsiyonel: Ahşap, Paslanmaz çelik.
IP Sınıfı: IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı: (-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Acil Durum:
Enerji kesintisinde akü desteği ile kanatlar otomatik olarak açık pozisyona geçer
Güç Kaynağı: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı: 550 mm
Güvenlik Seviyesi: Caydırıcı
Göstergeler: Her iki yönlü çift renkli LED panel
Algılama Sensörleri: Her koridorda 6 adet karşılıklı sensör
Aksesuarlar:
Kanat üzeri logo kazıma. Sticker. Uzaktan kumanda ünitesi. Kart okuyucu ayaklar.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation: Adjustable manual switching in both directions
Body: 1.2 mm thick stainless steel. Optional: Different colours with Electrostatic powder
coating.
Wing: 10 mm plexiglass
Upper Table: 10 mm black tempered glass. Optional: Wood and stainless steel
IP Class: IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature: Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Emergency:
In case of power shortage, wings automatically switch to open position with the power from the
accumulator.
Power Supply: 110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)
Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with the feature of
filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range: 550 mm
Safety Level: Deterrent
Indicators: Bidirectional double colour led panel
Sensors: 6 sensors in every corridor
Accessories:
Logo engraving on wings. Sticker. Remote control unit. Reader apparatus.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt. Functions can be
controlled with RS232-485 or LAN (network).
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YARIM BOY
TURNİKE

HALF-SIZE
TURNSTILE

YARIM BOY TURNİKE
HALF-SIZE TURNSTILE

Kod / Code
ST5014SS
ST5014PS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu
Stainless Steel, 4 Arms

Boyalı, 4 Kollu
Painted, 4 Arms

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Caydırıcı
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
Deterrent
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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YARIM BOY TURNİKE
HALF-SIZE TURNSTILE

Kod / Code
ST5014SD
ST5014PD

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu
Stainless Steel, 4 Arms

Boyalı, 4 Kollu
Painted, 4 Arms

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Caydırıcı
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
Deterrent
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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YARIM BOY TURNİKE
HALF-SIZE TURNSTILE

Kod / Code
ST5024SS
ST5024PS
ST5024KS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu
Stainless Steel, 4 Arms

Boyalı, 4 Kollu
Painted, 4 Arms

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu
Stainless Steel & Painted, 4 Arms

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Caydırıcı
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
Deterrent
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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YARIM BOY TURNİKE
HALF-SIZE TURNSTILE

Kod / Code
ST5024SD
ST5024PD
ST5024KD

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu
Stainless Steel, 4 Arms

Boyalı, 4 Kollu
Painted, 4 Arms

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu
Stainless Steel & Painted, 4 Arms

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Caydırıcı
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
Deterrent
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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YARIM BOY TURNİKE
HALF-SIZE TURNSTILE

Kod / Code
ST5034SS
ST5034PS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu
Stainless Steel, 4 Arms

Boyalı, 4 Kollu
Painted, 4 Arms

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Caydırıcı
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
Deterrent
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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YARIM BOY TURNİKE
HALF-SIZE TURNSTILE

Kod / Code
ST5044SS
ST5044PS
ST5044KS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu
Stainless Steel, 4 Arms

Boyalı, 4 Kollu
Painted, 4 Arms

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu
Stainless Steel & Painted, 4 Arms

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Caydırıcı
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
Deterrent
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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YARIM BOY TURNİKE
HALF-SIZE TURNSTILE

Kod / Code
ST5044SD
ST5044PD
ST5044KD

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu
Stainless Steel, 4 Arms

Boyalı, 4 Kollu
Painted, 4 Arms

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu
Stainless Steel & Painted, 4 Arms

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Caydırıcı
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
Deterrent
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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TAM BOY
TURNİKE

FULL HEIGHT
TURNSTILE

BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1013SS
ST1013PS
ST1013KS
ST1023SS
ST1023PS
ST1023KS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel, 3 Arms, Tube Profile

Boyalı, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Painted, 3 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel & Painted, 3 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik, 3 Kollu, Kutu Profilli
Stainless Steel, 3 Arms, Box Profile

Boyalı, 3 Kollu, Kutu Profilli
Painted, 3 Arms, Box Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 3 Kollu, Kutu Profilli
Stainless Steel & Painted, 3 Arms, Box Profile

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.
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Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1013SD
ST1013PD
ST1013KD
ST1023SD
ST1023PD
ST1023KD

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel, 3 Arms, Tube Profile

Boyalı, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Painted, 3 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel & Painted, 3 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik, 3 Kollu, Kutu Profilli
Stainless Steel, 3 Arms, Box Profile

Boyalı, 3 Kollu, Kutu Profilli
Painted, 3 Arms, Box Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 3 Kollu, Kutu Profilli
Stainless Steel & Painted, 3 Arms, Box Profile

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1014SS
ST1014PS
ST1014KS
ST1024SS
ST1024PS
ST1024KS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel, 4 Arms, Tube Profile

Boyalı, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Painted, 3 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel & Painted, 4 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik, 4 Kollu, Kutu Profilli
Stainless Steel, 4 Arms, Box Profile

Boyalı, 4 Kollu, Kutu Profilli
Painted, 4 Arms, Box Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu, Kutu Profilli
Stainless Steel & Painted, 4 Arms, Box Profile

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1014SD
ST1014PD
ST1014KD
ST1024SD
ST1024PD
ST1024KD

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel, 4 Arms, Tube Profile

Boyalı, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Painted, 4 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel & Painted, 4 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik, 4 Kollu, Kutu Profilli
Stainless Steel, 4 Arms, Box Profile

Boyalı, 4 Kollu, Kutu Profilli
Painted, 4 Arms, Box Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu, Kutu Profilli
Stainless Steel & Painted, 4 Arms, Box Profile

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1034SS
ST1034PS
ST1034KS
ST1044SS
ST1044PS
ST1044KS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel, 4 Arms, Tube Profile

Boyalı, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Painted, 4 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel & Painted, 4 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik, 4 Kollu, Kutu Profilli
Stainless Steel, 4 Arms, Box Profile

Boyalı, 4 Kollu, Kutu Profilli
Painted, 4 Arms, Box Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu, Kutu Profilli
Stainless Steel & Painted, 4 Arms, Box Profile

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1053SS
ST1053PS
ST1053KS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel, 3 Arms, Tube Profile

Boyalı, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Painted, 3 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel & Painted, 3 Arms, Tube Profile

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1053SD
ST1053PD
ST1053KD

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel, 3 Arms, Tube Profile

Boyalı, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Painted, 3 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 3 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel & Painted, 3 Arms, Tube Profile

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1054SS
ST1054PS
ST1054KS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel, 4 Arms, Tube Profile

Boyalı, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Painted, 4 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel & Painted, 4 Arms, Tube Profile

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1054SD
ST1054PD
ST1054KD

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel, 4 Arms, Tube Profile

Boyalı, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Painted, 4 Arms, Tube Profile

Paslanmaz Çelik & Boyalı, 4 Kollu, Yuvarlak Profilli
Stainless Steel & Painted, 4 Arms, Tube Profile

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1063SS
ST1063PS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 3 Kollu
Stainless Steel, 3 Arms

Boyalı, 3 Kollu
Painted, 3 Arms

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1063SD
ST1063PD

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 3 Kollu
Stainless Steel, 3 Arms

Boyalı, 3 Kollu
Painted, 3 Arms

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1064SS
ST1064PS

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu
Stainless Steel, 4 Arms

Boyalı, 4 Kollu
Painted, 4 Arms

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines.
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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BOY TURNİKELERİ
FULL HEIGHT TURNSTILES

Kod / Code
ST1064SD
ST1064PD

Ürün Özellikleri / Product Feaures
Paslanmaz Çelik, 4 Kollu
Stainless Steel, 4 Arms

Boyalı, 4 Kollu
Painted, 4 Arms

Çalışma:
Her iki yöne ayarlanabilir manuel geçiş
Gövde:
1.2 mm kalınlığında paslanmaz çelik. Opsiyonel: Farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz
boya.
Kollar:
Ø38 mm çapında paslanmaz çelik veya farklı renk seçenekleriyle elektrostatik toz boya
IP Sınıfı:
IP54 (Ops. IP56)
Çalışma Isısı:
(-20°C) ile (+68°C) arası Ops: -50°C ısıtıcı ile
Fonksiyonlar:
Geçiş süresi ayarlanabilme, ayarlanabilir geçiş yönleri, hafıza modu, sesli uyarı
Acil Durum:
Her türlü afet ve acil durum anında kollar boşa döner.
Güç Kaynağı:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Güç Tüketimi:
24V DC beklemede 12W max 60W geçişlerde 7W max 14W. Elektrik hatlarında oluşabilecek
dalgalanmaları filtreleme özelliğine sahip güç kaynağı sistemi (SMPS)
Geçiş Aralığı:
510mm
Güvenlik Seviyesi:
Yüksek güvenlik
Göstergeler:
Her iki yönlü çift renkli LED panel
Aksesuarlar:
Isıtıcı, akü ünitesi, led spot aydınlatma, kuru kontak veya TTL CMOS 5-48V arası herhangi bir
gerilimle kontrol edilebilen sistemler.
Kontrol Sistemi:
Her türlü Access kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyumludur. Ops. RS232-485 veya
LAN(network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Operation:
Adjustable manual switching in both directions
Body:
1.2 mm thick stainless steel. Optional: Electrostatic powder coating with different color
options.
Handles:
Electrostatic powder coating with Ø38 mm diameter stainless steel or different colour
options
IP Class:
IP54 (Op. IP56)
Operating Temperature:
Between (-20°C) and (+68°C) Op: with -50°C heater
Functions:
Switching time adjustable, adjustable switching directions, memory mode, audible alarm
Emergency:
In case of all kinds of disasters and emergencies, the handles run idle.
Power Supply:
110/220V – 50/60 Hz AC (%10 +-)

Power Consumption:
24V DC standby 12W max 60W 7W max 14W. Power supply system (SMPS) with
the feature of filtering fluctuations likely to occur in electrical lines
Transition Range:
510 mm
Safety Level:
High security
Indicators:
Bidirectional double colour led panel
Accessories:
Heater, battery unit, led spot lighting, dry contact or systems that can be
controlled by any voltage between TTL CMOS 5-48V.
Control System:
Compatible with all kinds of Access control units and token systems. Opt.
Functions can be controlled with RS232-485 or LAN (network).
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YAZILIM
SOFTWARE
Elektronik, Yazılım ve Metalin Buluşması…
Personellerinizi, üyelerinizi, davetlilerinizi, müşterilerinizi ve ziyaretçilerinizi kontrol edebilmeniz ve takibini
sağlayabilmeniz için tüm detayları içerisinde barındıran, özelleştirilebilir, kolay uyarlanabilen ve çok fonksiyonlu geçiş
kontrol çözümleri sunuyoruz.
Otomasyon sistemlerinizi, ERP sistemlerinizi ve yönetim sistemlerinizi geçiş kontrol sistemleri ile entegre ederek
tümleşik projeler uyguluyoruz.
Geçişler için verileri dilediğiniz yöntemler ile alarak belirlediğiniz protokol ve şartlara göre veri doğrulaması yapıp geçiş
sistemlerinizi tam güvenli hale getiriyoruz.
Geçiş sistemlerinde kullanıcı veya rol bazında yetkilendirme yaparak turnike, departman, bina veya bölüm bazında tüm
güvenlik protokollerinizi sisteme tanımlayabilir ve geçiş şartlarını belirleyebilirsiniz. Kurmuş olduğumuz sistemler
ile hem geçiş kontrollerini hem de geçiş takiplerini yapabilirsiniz. Uyarlanabilir ürün yelpazemiz sayesinde geçiş
sistemlerinden alınan veriler ile ilgili olarak istediğiniz raporları alabilir, kontrolleri yapabilir ve analizlere ulaşabilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi
İşletmeler en temel yapı taşlarını oluşturan personellerini yönetilebilmek ve takip edilmek için iyi bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemine ihtiyaç
duyarlar. Birçok işletmede bu takipler birbirinden bağımsız programlar, elektronik tablo dosyaları, fiziki dosyalar ile yapılmaya çalışmaktadır.
Özlük işlemleri, PDKS yönetimi, bordro süreçleri, geçiş kontrol sistemleri ve yasal entegrasyonlar gibi insan kaynakları departmanının takip
ettiği tüm işlem ve süreçlerin tek bir program üzerinden takip edilebiliyor olması hem iş süreçlerinizi hızlandırmakta hem de kontrollerinizi
kolaylaştırmaktadır.

SECTEC İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi;

• Geniş modül ve ürün yelpazesi,
• İnsan kaynakları için gerekli tüm işlemlerin tam entegre şekilde çalışması,
• Muhasebe entegrasyonu,
• Sürekli değişen mevzuat yapısına uyum sağlaması,
• İçerisinde dijital arşiv özelliği bulundurması,
• Turnike geçiş sistemi ile online olarak çalışması,
• Özelleştirilebilir modül yapısı ve raporlama araçları
sayesinde insan kaynakları süreçlerinizi yönetmenizi kolaylaştırmaktadır.

SECTEC İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Modülleri;

• CV Havuzu
• Özlük Yönetimi
• Dijital Arşiv Yönetimi
• İzin Yönetimi
• Ücret ve Tazminat Yönetimi
• Envanter Yönetimi
• İSG Yönetimi,
• Eğitim ve Sertifika Yönetimi
• Puantaj ve Bordro Yönetimi
• İcra Takibi
• Çalışan Portalı
• SGK Bildirge ve E-Reçete Entegrasyonu
• PDKS Yönetimi
• Sosyal Alan Yönetim Sistemi
• Departman Yönetim Sistemi
Tek bir veri tabanında insan kaynakları departmanınız ile ilgili tüm işlemleri takip edebileceğiniz komplike bir sistem kurabileceğiniz gibi
dilerseniz sadece ihtiyacınız olan modülleri alarak ihtiyacınız olan sistemi kurabilirsiniz.

75

Sosyal Alan Yönetim Sistemi
Her geçen gün artan rekabet koşulları ve ağırlaşan piyasa şartlarından dolayı özellikle üretim işletmelerinin
kâr marjları azalmaktadır. Şüphesiz ki işletmelerin en önemli gider kalemlerinden birisi insan gücüdür. Bir
personelin maliyet kalemlerini oluşturan Maaşı, Sigorta Primleri, Vergiler, Servis, Yemek Ücreti, İSG Giderleri
gibi birçok etken vardır. İşletmelerde, bir personelin günlük çalışma süresi içerisinde art niyetli veya olağan
olarak olması gerekenden fazla sürede sosyal alanları kullanması iş gücü kaybına neden olmaktadır. Bu
kayıp personel sayısı arttıkça yüksek meblağlara ulaşmaktadır. İşletmelerde sosyal alanların kayıt ve
kontrol altına alınıyor olması personellerin sosyal alanları gereksiz yere kullanmasını minimize ederek olası
iş gücü kayıplarının önüne geçmektedir.
Bu konuda yapmış olduğumuz örnek çalışmayı tabloyu aşağıda görebilirsiniz.

Personel Sayısı

50

100

200

500

Günlük 1 Personel Kayıp Süresi (Dk.)

15

15

15

15

Günlük Toplam Personel Kayıp Süresi (Dk.)

750

1.500

3.000

7.500

Günlük Toplam Personel Kayıp Süresi (Saat)

12,5

25

50

125

Aylık Toplam Personel Kayıp Süresi (Saat)

275

550

1.100

2.750

Aylık 1 Personel İşveren Maliyeti (TL)

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Aylık Toplam Kayıp (TL)

9.777,78

19.555,56

39.111,11

97.777,78

1 Yıllık Toplam Kayıp (TL)

117.333,33

234.666,67

469.333,33

1.173.333,33

3 Yıllık Toplam Kayıp (TL)

352.000,00

704.000,00

1.408.000,00

3.520.000,00

5 Yıllık Toplam Kayıp (TL)

586.666,67

1.173.333,33

2.346.666,67

5.866.666,67

* Mart 2022 verilerine göre tahmini olarak hazırlanmıştır.

Sosyal alan yönetimi ile;

• Sosyal alanlara tüm giriş çıkışlar turnike sistemi ile yönetilmektedir.
• Personellerin hangi sosyal alanları kullanacağı sistem üzerinden belirlenerek, personellerin sadece geçiş izni olan sosyal alanları
kullanmaları sağlanmaktadır.
• X departmanında görevli bir personelin sadece kendi departmanına en yakın olan sosyal alanı kullanması sağlanarak, diğer sosyal alanları
kullanması engellenmektedir.
• Sosyal alanlar; kullanıcı, departman veya organizasyon şemasındaki basamaklar bazında belirli saatlerde kapatılarak, personelin sadece izni
olan saat aralığında sosyal alanları izin verilen saatlerde kullanması sağlanmaktadır.
• Personellerin izin ve mola saatleri dışında hangi sosyal alanı kaç kez ve ne kadar süre kullandığı raporlanarak, iş gücü kayıpları takip
edilebilmektedir.
• Mola saatlerinde sosyal alan giriş-çıkışlarında oluşabilecek yoğunluğu engellemek amacı ile mola saatlerinde turnike sistemleri boşa
çıkartılarak personellerin hızlı geçişleri sağlanmaktadır.
• Sosyal alanlara ürün giriş ve çıkışları için turnike yanına manyetik kilitli kapılar koyularak PDKS cihazı üzerinden veya kumanda ile manyetik
kapılar açılabilmektedir.
• Yangın ve benzeri senaryolarda işletmenin mevcut sensörlerinden tetik alınarak tüm manyetik kapılar ve turnikeler açık hale getirilmektedir.
Projenin uygulama alanları;
• Yemekhaneler
• Mescitler
• Soyunma Odaları
• Dinlenme Odaları
• Lavabo ve Tuvaletler

Departman Geçiş Kontrol Sistemi
İşletmelerde iş gücü kaybının kontrol altına alınması, departmanlar arası
işleyişlerinin kontrol edilebilmesi ve özellikle gizlilik gerektiren departmanlara
o departmanda görev alan kişilerden başkalarının girişinin engellenmesi
gerekmektedir. Departman geçiş kontrol sistemi departmanlar arası geçişlerin
belirli protokollere göre gerçekleştirilmesini sağlarken aynı zamanda personelin
kendi departmanında ne kadar zaman geçirdiğinin takip edilmesini sağlayarak iş
gücü kaybını kontrol etmenizi sağlamaktadır.

Departman geçiş kontrol sistemi ile;

• Sadece o departmanda görev alan kişiler ve yöneticilerin girişini sağlanmaktadır.
• İş güvenliği açısından yüksek riskli departmanlara yetkisi olmayan kişilerin
girişi engellenerek olası iş kazaları önüne geçilmektedir.
• AR-GE ve tasarım merkezi gibi departmanlara diğer personellerin girişleri
engellenerek bilgi sızıntısı kontrol altına alınmaktadır.
• Depo, takımhane, kalıphane gibi departmanlara diğer personellerin girişi
engellenerek bu kısımlarda bulunan araç, gereç ve malzemelerin kayıpları
ortadan kaldırılmaktadır.
• Departmanlar arası işlerde görev alan personellerin departman geçiş
zamanlarına göre bu geçişlerdeki suistimalleri kontrol altına alınarak iş
kaybı engellenmektedir. A departmanından B departmanına giden personelin
A departmanından hangi saatte çıkıp, B departmanına hangi saatte girdiği
bilgilerine göre arada geçen zaman hesaplanıp, olması gereken süre ile
karşılaştırma yapılmaktadır.
• Yasal sorumluluklar gereği AR-GE ve ÜR-GE merkezlerinde personellerin ne
kadar zamanını bu kısımlarda geçirdiği takip edilebilir.
• Departmanlar arasında ürün geçişi için tampon bölgeler oluşturularak,
A departmanındaki kişinin ürünlerini bu kontrollü bölgeye getirmesi ve B
departmanındaki kişilerin bu bölgeden teslim alması sağlanarak departmanlar
arası ürün transferleri kontrol altına alınmaktadır.
• İşletmeye servis, bakım gibi işler için dışarıdan gelen kişilerin sadece işlem
yapacakları departmana girmeleri sağlanabilir.

Projenin uygulama alanları;
• Cezaevleri
• Hastaneler
• AR-GE Merkezleri
• İdari Birimler
• Depolar
• Üretim Hatları
• Montaj Hatları

QR Kodlu Geçiş Sistemleri
Giriş yapan kullanıcıların değişkenlik gösterdiği yerlerde Kart, Parmak İzi
veya Yüz Tanıma cihazları ile giriş yapılması mümkün olmamaktadır. Ayrıca
bilet veya davetiye ile girilen alanlarda kullanıcı kontrolünün sağlanabilmesi
için de QR Kodlu geçiş sistemleri kullanılmaktadır. Otomasyon sistemlerinde
bilet, kullanıcı, personel veya üye için oluşturulan benzersiz QR kodlar turnike
üzerindeki QR okuyucuya okutulduğunda kod çözümlemesi yapılarak, veri
anlamlandırma katmanına aktarılır. Veri kontrolü ve doğrulaması yapıldıktan
sonra geçiş izni verilecek ise turnike kartı tetiklenerek kullanıcının girişi
sağlanır.

QR Kodlu geçiş sistemi ile;

• Bilet üzerindeki QR Kod okutularak geçiş yapılır ve bilet öldürülür.
• Üyelik takip sistemleri için üyelik durumu takibi yapılabilir.
• Kontör veya geçiş bazlı girişler için bakiye takibi yapılabilir.
• Ziyaretçi kartı veya yaka kartındaki QR kod okutularak doğrulama sistemi ile
geçiş yapılır.
• Mobil uygulamadan oluşturulan QR kod okutularak geçiş yapılır.
• Okutulan QR koda göre turnikeden geçiş yetki kontrolü yapılır.
• Veri tabanı veya servis bağlantısı ile çapraz kontrol yapılabilir.
• QR kodun telefon üzerinden okutulması durumunda, okuma işleminden sonra
kullanıcıya mesaj veya içerik bilgilendirmesi yapılabilir.
• QR kod bulunan davetiyeleriniz için kullanıcıların fuar veya etkinliğe
katılmadan önce QR kodu telefonlarından okutarak, telefonlarında yer
alan internet tarayıcısı ile o koda ait kayıt işlemi yapmaları sağlanır. Online
davetiyeler ile kimlerin giriş yaptığı kontrol edilmiş olur. Ayrıca davetiyeler tek
girişlik veya bir günlük ise bu kontrol sistem üzerinden yapılarak bir davetiye ile
birden fazla geçişler engellenmiş olur.

Projenin uygulama alanları;
• Fuar Alanları
• Kültür Merkezleri
• Konferans Salonları
• Sinema Salonları
• Tiyatrolar
• Stadyumlar
• Spor Salonları
• Oyun Salonları
• İdari Ofisler
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Mobil Geçiş Sistemleri

Ziyaretçi Takip Sistemi

Gelişen teknolojik ihtiyaçlar ile hayatımızın vazgeçilmez bir parçası
haline gelen akıllı telefonlar ile modern geçiş sistemleri geliştiriyoruz.

Ziyaretçi takip sistemi işletmeniz, iş merkeziniz ve kurumunuzda bulunan
turnike ve kapı geçiş sistemleri ile entegre çalışarak, gelen ziyaretçileri
kontrol edebilmenizi, ziyaretleri ve ziyaret taleplerinizi takip edebilmenizi
ve tüm ziyaret işlemlerinizi yönetebilmenizi sağlar. Tüm ziyaretçi
organizasyonlarınızı karmaşıklığa yol açmadan kontrol etmenizi sağlayan
bu sistem ile hem gerekli güvenlik önlemlerini almış olursunuz hem de
ziyaretler ile ilgili raporlara ulaşabilirsiniz.

Mobil geçiş sistemi ile;

• Mobil uygulama üzerinden türetilen QR Kodlar turnike üzerinde yer alan
okuyucuya okutularak geçiş yapılabilir.
• Turnikeler üzerinde yer alan tabletlerde belirli periyotlarda yinelenen
QR Kodlar oluşturularak, kullanıcının cep telefonu ile QR kodu okutarak
geçişi sağlanabilir.
• Turnike üzerine turnike kimliklendirmesi için metal veya kâğıt
etiketlerde QR Kodlar yapıştırılır. Kullanıcının cep telefonu ile QR kodu
okutarak geçişi sağlanabilir.
• Cep telefonundan QR Kod okutulduğunda kullanıcının uygulamaya giriş
bilgilerinden hangi kullanıcı olduğu anlaşılır ve yetkilendirmeye göre
geçiş izni verilir veya engellenir.
• Mobil cihazlar için IMEI kontrolü yapılarak aynı tarih aralığında birden
fazla kullanıcının aynı cihaz üzerinden oturum açarak işlem yapması
engellenmiş olur.
• Sistemler dilerseniz bulut sunucular üzerinden dilerseniz yerel ağınız
üzerinden çalıştırılabilir.
• Giriş-Çıkış kontrolleri ile çıkış yapmamış bir kullanıcının başka bir
cihaz ile oturum açarak tekrar giriş yapması engellenebilir.
• Mobil uygulama üzerinden sistemde yer alan tüm turnikeler veya seçim
yapılan turnikeler boşa çıkartılabilir.

Projenin uygulama alanları;
• Spor Salonları
• İdari Ofisler
• Personel Odaları
• Oteller
• İş Yerleri
• Fabrikalar

Ziyaretçi takip sistemi ile;

• Ziyaretçileriniz turnike sistemlerinde danışmandan aldıkları kart ile
veya telefonlarına gönderilen QR kod ile geçebilirler.
• Ziyaretçiler kendilerine gönderilen link aracılığı ile ziyaretçi kayıtlarını
yapabilirler veya kimi ziyaret edecekler ise o kişi ziyaretçi kaydını
gerçekleştirebilir.
• Ayrıca ziyaretçi kaydı giriş bankosunda bulunan kiosk veya danışmada
yer alan bilgisayar aracılığı ile de yapılabilir.
• Giriş bankosundan direkt olarak ziyaretçi kartı veya QR Kodu
verilebileceği gibi dilerseniz ziyaretçi geldiğinde geçiş kartının veya
kodunun aktif olabilmesi için ziyaret edilecek kişinin onayının alınması
da sağlanabilir.
• Bazı ziyaretçileriniz için ziyaretçi tanımlama sırasında hatırlatma
tanımlaması yaparak ziyaretten belirli bir gün veya saat öncesinde
ziyaretçilerinize hatırlatma e-postası gönderebilirsiniz.
• Ziyaretçilerinizin ziyaret saatinden önce girişlerini engellemek için
tolerans süreleri belirleyerek ziyaretçilerin görüşme öncesinden ilgili
birim veya odaya girmesini engelleyebilirsiniz.
• Ziyaretçi kendisine verilen kart veya kod ile sadece izin verilen
alanlardan geçiş yapabilir.
• İlgili ziyaret için 2. Katta yer alan 4 numaralı toplantı odasının
kullanılması planlandı ise, ziyaretçi kendisine verilen geçiş kodu ile giriş
turnikesinden, 2. Katta yer alan kat giriş turnikesinden ve 4 numaralı
toplantı odasının kapısından geçiş yapabilir.
• Ayrıca bu sistem ile ziyaretçi defterinizi takip edebilir, toplantı
odalarınızın planlamasını yapabilir ve ziyaretçileriniz ile ilgili tüm
raporları alabilirsiniz.
• Ziyaretçi kara listesi oluşturarak ziyaretçilerinizi sınırlandırabilirsiniz.

Projenin uygulama alanları;
• Devlet Kurumları
• Belediyeler
• Özel İşletmeler
• Fabrikalar
• Üniversiteler
• İş Merkezleri

Okul Giriş ve Öğrenci Çağrı Sistemi

Yemekhane Takip Sistemi

Veli girişlerini kontrol altında tutmak ve özellikle okul çıkışlarında
öğrencisini almaya gelen velileri takip etmek isteyen eğitim kurumlarının
ihtiyacına yönelik tasarladığımız bu sistem sayesinde veliler okuldan
çocuklarını almak istediklerinde çocuklarına kolaylıkla ulaşabilir ve
okulda veli girişi olmaması gereken bölümlere veli geçişleri engellenmiş
olur. Veliler mobil uygulama üzerinden telefonlarının kamerasına erişerek
okul giriş turnikesinde yer alan QR Kodu okuturlar ve yetki durumlarına
göre okulun velileri için izin verilmiş bölümlerine girebilirler.

Toplu yemek hizmeti sunan işletmelerde hangi müşterinin günlük kaç
adet yemek yediğinin takibinin yapılabilmesi için yemek servis alanlarına
turnike sistemi kurularak girişlerin bu alandan yapılması sağlanmaktadır.

Öğrenci çağrı sistemi ile;

• Velinin okul girişinde turnike üzerinde bulunan QR Kodu okutarak okula
giriş yapması sağlanır.
• Velinin okul içerisinde yalnızca izin verilen bölümlere geçişi sağlanır.
• Velinin birden fazla öğrencisi var ise hangi öğrenci için geldiği sistem
üzerinden kendisine tanımlanmış öğrencilerden seçer.
• Veli okula öğrencisini almaya geldi ise turnikeden geçtiği anda
öğrencinin o anda bulunduğu sınıf veya bölümde yer alan akıllı tahta veya
bilgisayara bildirim gönderilerek öğretmen ve çocuk bilgilendirmesi
yapılır.
• Akıllı tahta veya bilgisayar üzerinden yapılacak olan öğrenci ve
öğretmen bildirimleri veli okula geldiği anda veya ders bitiminde
yapılabilir.
• Velinin okula geldiği bilgisi danışma ve öğrenci işlerine de bildirim
olarak gönderilerek veli karşılaması yapılır.
• Öğrenciyi almaya yetkisi olmayan kişilerin öğrenciyi alması engellenmiş
olur ve bu kontrol kişi inisiyatifine bırakılmamış olur.
• Öğrenciyi almaya yetkisi olan yakını veya ebeveyni öğrenciyi okuldan
aldığında diğer ebeveyni veya almaya yetkili kişilere uygulama üzerinden
bildirim gönderilir.
• Kartlı geçiş yerine mobil uygulama kullanıldığı için, velilerin kartı
kaybetme, kırma veya unutması ihtimalleri ortadan kaldırılmış olur.
• Güvenlik görevlisinin veya diğer okul görevlilerinin veli okula
geldiğinde okulda öğrenci arama görevleri son bulmuş olur.
• Okul içerisine alınacak veli sayısı sınırlandırılarak, aynı anda belirli bir
sayı üzerinde ki velilerin okula girişi engellenmiş olur.
• Ayrıca güvenlik görevlisinin kendi sorumluluğundaki bölgeyi terk
etmeden veli kontrolü yapılmış ve veli yönlendirilmiş olur.

Yemekhane takip sistemi ile;

• Müşteri firmanın çalışanları kendilerine veya şirketlerine verilen kartı
okutarak yemekhaneye giriş yaparlar.
• Yemek hizmeti sunan firma veya hizmet alan firmalar hangi gün kaç
adet yemek servisi aldıklarını sistem üzerinden takip ederler ve borçalacak durumlarını kontrol ederler.
• Günlük veya tarihsel olarak yemek sayısı bildiren müşteriler sistem
üzerinden hizmet almak istedikleri kişi sayısını belirtebilirler.
• Günlük sayı bildiren müşterilerin, hizmet hakkı doldu ise turnike
sisteminden geçişleri engellenebilir.

Projenin uygulama alanları;
• İş Merkezleri
• Plazalar
• Üniversiteler
• Hastaneler

Projenin uygulama alanları;
• Kreşler
• Ana Okulları
• Kolejler

79

www.

sectectr

.com

®

SECTEC Güvenl�k Otomasyon S�stemler� T�c. San. A.ş.

+90 332 346 14 00
b�lg�@sectectr.com
4. OSB Büyükkayacık Mahalles� 101. Cadde No: 3/1
Selçuklu / KONYA / TURKEY

