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ТУРНIКЕТИ

Розмiри (мм)

• Стулка, прикріплена всередині приводу, надає йому 
гармонійного зовнішнього вигляду з простими та плавними 
лініями силуету. 

• Вбудоване світлодіодне сигнальне кільце повідомляє про 
рух стулки та робочий стан турнікета.

• Плата керування, блок живлення та електрогальма 
вбудовані в автоматику.

• Вбудовані електрогальма блокують стулку, дозволяючи 
доступ тільки авторизованим користувачам.

• Привод із енкодером гарантує безпечну експлуатацію, 
своєчасне виявлення перешкод і зручне керування 
уповільненням стулок.

• Дисплей програмування і відображення функцій доступний 
і простий у використанні.

• Керування турнікетом здійснюється за допомогою 
магнітних і проксіміті-карт, кнопок і фотоелементів.

• Карта пам’яті для збереження конфігурації системи та 
налаштувань користувачів.

• Конструкція з нержавіючої сталі AISI 304 зі стулками з 
органічного чи загартованого скла.

• Регулювання швидкості руху стулки безпосередньо за 
допомогою плати керування.
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LM = Макс. ширина проходу

МОТОРИЗОВАНИЙ ТУРНIКЕТ-ХВIРТКА WING40

WING40 стулка 600мм, оргскло

001PSWNG40 Двонаправлений моторизований Турнікет із нержавіючої сталі, з панеллю керування та 
LED-підсвічуванням 1 2890€

001PSWL60 Стулка Plexiglass 600x10mm 1 445€

WING40 стулка 900 мм, оргскло

001PSWNG40 Двонаправлений моторизований Турнікет із нержавіючої сталі, з панеллю керування та 
LED-підсвічуванням 1 2900€

001PSWL90 Стулка Plexiglass 900x10mm 1 545€

Актикул Опис Кіль-ть Ціна
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SALOON40

Розмiри (мм)

• Вбудоване світлодіодне сигнальне кільце повідомляє про рух 
стулки та робочий стан турнікета.

• Постійний контроль за проходом завдяки системі звукової 
сигналізації, що повідомляє про спробу несанкціонованого 
доступу через турнікет.

• Привод, що не блокується гарантує максимальну безпеку. 
У разі короткочасного відключення електроживлення він 
дозволяє відкрити турнікет вручну.

• Привод із енкодером дає змогу виявляти перешкоди, 
регулювати швидкість руху та керувати уповільненням.

• Дисплей програмування та відображення функцій доступний і 
простий у використанні.

• Керування турнікетом здійснюється за допомогою магнітних і 
проксіміті-карт, кнопок і фотоелементів.

• Карта пам’яті для збереження конфігурації системи та  
налаштувань користувачів.

• Турнікет може встановлюватися з переносними 
огородженнями.

ТУРНIКЕТИ

LM = Макс. ширина проходу

SALOON40 СТУЛКА saloon40 стулка 600 мм, оргскло

001PSSLN40 Двонаправлений моторизований Турнікет із алюмінію, з панеллю керування та LED-
підсвічуванням 1 1640€

001PSSL90 Стулка алюмінієва 900 мм 1 145€

001PSSL120 Стулка алюмінієва 1200 мм 1 155€

001PSSLC Стулка алюмінієва розмір на замовлення 900-1200 мм 1 205€

001PSSA01 Радар для активації автоматичного відкривання 1 250€

001PSSA03 Комплект із 2-х муфт для кріплення огорожі, нержавіюча сталь 1 30€

Актикул Опис Кіль-ть Ціна
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НОВИНКА
ТУРНIКЕТ-ТРИПОД 500 E

ДВОНАПРАВЛЕНИЙ ТУРНIКЕТ З ФУНКЦI   Ю 
АНТИПАНIКА
• Турнікет-трипод 500 Е орієнтований на контроль 

доступу пішоходів та середній рівень безпеки. 
• Односторонній двонаправлений прохід. 
• Корпус та штанги з нержавіючої сталі класу AISI 

304.
• Автоматичний режим з можливістю вибору 

обмеження доступу та вільного проходу. 
• Турнікет оснащений платою управління та 

світлодіодними індикаторами напрямку руху.
• Автоматичне розблокування при аварійному 

відключенні електроенергії.
• Вбудований блок живлення

Э

ТУРНIКЕТИ

Розмiри (мм)

Технічні характеристики
МОДЕЛЬ 500 Е

Мінімальна ширина для установки 790 мм

Максимальна кількість проходів за 1 хв 48

Потужність 12 Вт

Інтенсивність інтенсивного використання

Клас захисту 54 IP

Діапазон робочих температур -20 ÷ +68 °C

Турнікет 500 Е 1270€*

500Е

Двонаправлений механічний
турнікет із нержавіючої сталі,
зпанеллю керування 
та LED-підсвічуванням

1

*при замовленні від 10 шт. - спецціна
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НОВИНКА
ТУРНIКЕТ-ТРИПОД TP 201

ТУРНIКЕТИ

ЭДВОНАПРАВЛЕНИЙ ТУРНIКЕТ З ФУНКЦI   Ю АНТИПАНIКА
• Турнікет-трипод ТР 201 орієнтований на контроль доступу 

пішоходів та середній рівень безпеки. 
• Односторонній двонаправлений прохід.
• Корпус та штанги з нержавіючої сталі класу AISI 304.
• Турнікет оснащений платою управління та світлодіодними 

індикаторами напрямку руху: зелена стрілка та червоний хрест. 
• У разі відключення живлення або надзвичайних ситуацій, руки 

обертаються вільно, щоб дозволити швидке проходження 
пішоходів.

• Система дозволяє отримати новий дозвіл на проходження менш 
ніж за 0,3 секунди.

• Додатково комплектуеться: пульти д.к., блок інтерфейсу для 
ПК, RS485, RS232 та локальної мережі, лічильник, система 
аудіоповідомлення, автоматичне падіння руки, датчик тривоги, 
слот для монети / інтелектуальна система монет та коробка 
монет, полюс зчитувача карт.

Розмiри (мм)

Технічні характеристики
МОДЕЛЬ TP 201

Мінімальна ширина для установки 720 мм

Максимальна кількість проходів за 1 хв 97

Потужність 12 Вт

Інтенсивність інтенсивного використання

Клас захисту 54 IP

Діапазон робочих температур -20 ÷ +68 °C

Турнікет ТР 201 1070€*

TP201
Двонаправлений механічний турнікет 
із нержавіючої сталі, зпанеллю 
керування та LED-підсвічуванням

1

*при замовленні від 10 шт. - спецціна
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НОВИНКА
ШВИДКІСНИЙ ТУРНІКЕТ З РОЗСУВНИМИ
СТУЛКАМИ HG 02

ТУРНIКЕТИ

Розмiри (мм)

• Корпус з нержавіючої сталі класу AISI 304
• Плата керування, світлодіодні вказівники 

напрямку руху
• Стулки із загартованого скла 10 мм з 

блакитною LED підсвіткою 
• Верхня панель із загартованого скла
• Сервопозиційний електропривод стулки 

з визначенням перешкод і автоматичним 
розблокуванням при відключенні 
електроенергії

• Вбудований резервний акумулятор
• Вбудований блок живлення

Технічні характеристики
МОДЕЛЬ HG 02

Ширина проходу 550 мм

Висота стулки 900 мм

Максимальна кількість проходів за 1 хв 30

Час відкривання 0,5 сек

Потужність в режимі очікування/під час роботи ~10/ ~39 Вт

Інтенсивність інтенсивного використання

Клас захисту 44 IP

Діапазон робочих температур -20 ÷ +68 °C

Турнікет HG 02

HG 02 GL-S

Швидкiсний турнікет з розсувними 
стулками із загартованого скла 
10мм з панеллю керування та LED-
підсвічуванням напрямку руху, стійка, 
1 шт.

1 3300€

HG 02 GL-C

Швидкiсний турнікет з розсувними 
стулками із загартованого скла 
10мм з панеллю керування та 
LED-підсвічуванням напрямку руху, 
центральна стійка з 2 стулками

1 3800€
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НОВИНКА
ШВИДКІСНИЙ ТУРНІКЕТ З РОЗПАШНИМИ
СТУЛКАМИ PG 03

ТУРНIКЕТИ

• Корпус з нержавіючої сталі класу AISI 304
• Стулки із загартованого скла 12 мм
• Світлодіодні вказівники напрямку руху
• Верхня панель товщиною 10 мм та бічні 

панелі 6 мм між вертикальними стовпами 
виготовлені з загартованого скла (додаткова 
опція)

• Сервопозиційний електропривод стулки з 
визначенням перешкод

• У випадку надзвичайних ситуацій система 
дозволяє вільно проходити, відкриваючи 
стулки

• В разі відключення електроживлення стулки 
можна відкрити вручну

Розмiри (мм)

Технічні характеристики
МОДЕЛЬ PG 03 55/90

Ширина проходу 550/900 мм

Висота стулки 900 мм

Максимальна кількість проходів за 1 хв 30

Час відкривання/закривання 1,2/1,2 сек

Потужність в режимі очікування/під час роботи ~10/ ~39 Вт

Інтенсивність інтенсивного використання

Клас захисту 44 IP

Діапазон робочих температур -20 ÷ +68 °C

Турнікет PG 03

PG 03 55-S

Швидкiсний турнікет з розпашними 
стулками із загартованого 
скла з панеллю керування та 
LEDпідсвічуванням напрямку руху, 
бокова стійка з 1 стулкою

1 4300€

PG 03 55-C

Швидкiсний турнікет з розпашними 
стулками із загартованого скла 
з панеллю керування та LED-
підсвічуванням напрямку руху, 
центральна стійка з 2 стулками

1 6125€


