Toegangscontrole
De Turni-Q draaitrommels maken
deel uit van het productassortiment
dat een volledige toegangscontrole
beoogt, dit in combinatie met het
assortiment professionele
afrasteringssystemen.

Turni-Q Draaitrommels
Linus – Vitrus – Noctur
TROEVEN

Volledig assortiment
Drie types met elk hun eigen specifieke vormgeving, afwerking en budget, zorgen voor een compleet assortiment. Enkele of dubbele draaitrommel met semi-automatische bediening. Toepasbaar voor industriële
perimeterbeveiliging, sportstadions en parken.
Betrouwbaarheid
Een duurzaam ontwerp met geavanceerde intelligente sturing en motorisatie. Een uniek concept gecombineerd
met een eenvoudige montage.
Toegangscontrole
De elektronische besturingssystemen kunnen zo worden geprogrammeerd, dat ze aan elk project of aan de
speciale vereisten van de klant voldoen. Alle toegangscontrolemodules zoals badgelezer, videofoon, parlofoon,
codeklavier zijn heel eenvoudig te integreren.
Kwaliteit
Vernieuwend modulair design. Eigentijdse vormgeving, een hoge afwerkingsgraad en kwalitatieve mechanische
onderdelen.

Toepassingen
• Industriële perimetrische beveiliging
• Voetgangerscontrole
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Turni-Q-Linus

Turni-Q-Vitrus

Turni-Q-Noctur enkel

Turni-Q-Noctur dubbel

TURNI Q – Vitrus
-- Afmetingen (zie tekening)
-- Standaard enkele en dubbele doorgang
-- Innovatieve esthetische vormgeving
-- Semi-automatische bediening
-- Geanodiseerde en geëxtrudeerde ALU profielen – kunststof koppelstukken
-- Zijpanelen uit gewapend glas
-- Geanodiseerde en geëxtrudeerde ALU Rotor 90° of 120°
-- Andere kleuren op aanvraag
-- Bediening via IP of RS485 netwerk
-- Compatibel met alle toegangscontrolesystemen
-- Mechanisme:
-- Aangedreven door de bezoeker
-- Het draaien wordt gecontroleerd door een zelfcentrerend systeem dat na
elke cyclus de rotor automatisch naar het volgende vertrekpunt brengt.
Dit vermijdt tussenposities van de rotor.
-- Magnetisch slot en elektronisch gecontroleerd
-- Vrije spindel bij stroomonderbreking
-- Oneindige uitbreidingsmogelijkheden door het modulair concept
-- Optioneel
-- Set pictogrammen (rood kruis – groene pijl)
-- LED doorgangsverlichting onder dak
-- Montagestuk voor externe toegangscontrole
-- LED strip (rood – groen)
TURNI Q – Noctur
-- Afmetingen (zie tekening)
-- Standaard enkele en dubbele doorgang
-- Innovatieve esthetische vormgeving
-- Semi-automatische bediening
-- Geanodiseerde en geëxtrudeerde ALU profielen – kunststof koppelstukken
-- Zijpanelen uit zwart gelakte geperforeerde plaat
-- Geanodiseerde en geëxtrudeerde ALU Rotor 90° of 120°
-- Andere kleuren op aanvraag
-- Bediening via IP of RS485 netwerk
-- Compatibel met alle toegangscontrolesystemen
-- Mechanisme:
-- Aangedreven door de bezoeker
-- Het draaien wordt gecontroleerd door een zelfcentrerend systeem dat na
elke cyclus de rotor automatisch naar het volgende vertrekpunt brengt.
Dit vermijdt tussenposities van de rotor.
-- Magnetisch slot en elektronisch gecontroleerd
-- Vrije spindel bij stroomonderbreking
-- Oneindige uitbreidingsmogelijkheden door het modulair concept
-- Optioneel
-- Set pictogrammen (rood kruis – groene pijl)
-- LED doorgangsverlichting onder dak
-- Montagestuk voor externe toegangscontrole
-- LED strip (rood – groen)

Afmetingen Turni-Q Linus enkel

Afmetingen Turni-Q Vitrus enkel
(afmetingen dubbele uitvoering: op aanvraag)

Afmetingen Turni-Q Noctur enkel
(afmetingen dubbele uitvoering: op aanvraag)

Toegangscontrole

TURNI Q – Linus
Standaard uitvoering
-- Afmeting (zie tekening)
-- Semi-automatische bediening
-- Stijlvolle Tourniquet – rotor 90° of 120°
-- Aluminium gelakte profielen
-- 2 kleuren: RAL 7016 en RAL 9006
-- Bediening via IP of RS485 netwerk
-- Compatibel met alle toegangscontrolesystemen
-- Mechanisme:
-- Aangedreven door de bezoeker
-- Het draaien wordt gecontroleerd door een zelfcentrerend systeem dat na
elke cyclus de rotor automatisch naar het volgende vertrekpunt brengt.
Dit vermijdt tussenposities van de rotor.
-- Magnetisch slot en elektronisch gecontroleerd
-- Vrije spindel bij stroomonderbreking
-- Dubbele doorgang op aanvraag

