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Turnike Sistemi Nedir ?

Turnike Sistemi ile işletmenin hangi kapılarında kimlerin geçebileceği ve 
hangi saatlerde geçebileceği, kaç kez girebileceği kontrol altına alınmış 
olur. Kapıların kontrollü kullanılması için kullanılan sistemlerdir.
Kartlı geçiş sistemleri kullanıcı bazlı çalışan sistemler olduğu için mekana 
ya da kullanıma yönelik tercihlerin doğru yapılması gereklidir.
En basit hali ile yetkili birinin bir kapıdan girebilmesi ya da çıkabilmesi 
olarak düşünülebilir.olarak düşünülebilir.
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Turnike Sistemi Nerelerde Kullanılır ?

Aslında kartlı geçiş sistemleri bunun yanında çok daha karmaşık senaryoları 
olan alanlarda da farklı şekil ve işlevsellik özellikleriyle de kullanılmaktadır.
Bir kişinin bir kapıda kartı varsa girmesi en basit yöntemdir.Fakat o kişinin 
hangi kapılardan hangi günlerde geçebileceği, o günlerin hangi saat aralık-
larında geçebileceği, o günlerin o saat aralıklarında kaç defa geçebileceği 
gibi detaylı senaryolar oluşturulabilmektedir.
Bir kartlı geçiş sistemini bir bina kapısını açmak için kullanabileceğiniz gibi, Bir kartlı geçiş sistemini bir bina kapısını açmak için kullanabileceğiniz gibi, 
bir spor salonunda üyelik ve aidat 
kontrolünü de yönetebilirsiniz.
Örnekleri çoğaltmak istersek bu mekanların 
arasına yemekhane geçiş kontrolünü de 
koymak mümkündür.
Bir yemekhanede yemek yiyenlerin 
hangi günlerde hangi saat aralıklarında hangi günlerde hangi saat aralıklarında 
kaç defa yemek yemek için yemekhane 
kapısından ya da turnikesinden 
geçisi denetlenebilir.
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Turnike Sistemi Modelleri Nelerdir ?

Turnike geçiş kontrol sistemleri, kontrollü geçişlerin sağlanması için 
kullanılmakta olan sistemlerdir. Turnike geçiş kontrol sistemlerinde 
kullanılmakta olan turnikelerin dört farklı modeli bulunmaktadır. 
Bunlar; bel turnikeleri, engelli geçiş turnikeleri, hızlı geçiş turnikeleri ve 
boy turnikeleridir. Hangisinin kullanılacağı, tamamen kullanım yapılacak olan 
alana göre değişmektedir. Tabii ki bunun yanı sıra neye ihtiyaç duyulduğu da 
önemlidir.önemlidir.
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Tüm  soru ve talepleriniz 
için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize 

7/24 ulaşabilirsiniz.

Bilgi için : 0850 441 7 441
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