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ÖNSÖZ 
 
BR1250 Elektromekanik Turnikeyi satın aldığınızdan dolayı size teşekkür ederiz. Cihazını 
uzun süre sorunsuz kullanmak için kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde 
yararlanmak üzere kitapçığı saklayınız. 
 
 
TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI 

 
Turnikenizi kurmadan ve kullanmadan önce tüm güvenlik ve bakım 
önerilerini   dikkatle okumanızı tavsiye ederiz. 

 
1. Turnikenizi kullanmadan önce mutlaka Kullanım Kılavuzunu okuyunuz. 
2. Turnikenizi güvenlik sebebiyle açmayınız. Onarımlar sadece yetkili servis veya 

satıcı bayiler tarafından yapılmalıdır. Kullanıcı tarafından yapılan değişikler 
cihaz ve insanlar için tehlike oluşturabilir. 

3. Hasarlı turnikeler çalıştırılmamamalı derhal yetkili servise haber verilmelidir. 
4. Turnikenin teknik özelliklerinde belirtilen enerji ve voltaj değerlerine 

uyulmalıdır. 
5. Turnikeleri teknik özelliklerinde belirtilen çalışma ısısı aralığında 

kullanılmalıdır. 
6. Herhangi bir bakım veya arıza sonrasında turnikeye enerji vermeden önce güç 

kaynağı ve kontrol kartı bağlantılarının doğruluğunu kontrol ediniz. 
7. Üretici firma tarafından onaylanan ve kullanılmasında sakınca görülmeyen 

parça ve aksesuarları kullanınız. 
8. Herhangi bir sorun durumunda turnikenin elektrik bağlantılarını kesiniz ve 

yetkili servise haber veriniz. 
9. Turnikeye temizlik ve bakım yaparken enerjisini kesiniz. Aksi taktirde temizlik 

yapan kişi için zararlı sonuçlar doğurabilir. 
10. Turnikenizi temizlerken nemli bez kullanınız. 
11. Turnike aşırı sıcak ve ateşli ortamlardan uzak tutulmalıdır.Aşırı sıcaklıklar 

sistemin arızalnmasına sebebiyet verebilir. 
12. Turnike yüksek manyetik alanlarda kullanılmamalıdır. 
13. Turnikeyi içerisine su girecek şekilde aşırı suya maruz bırakmayınız. 

 
 
TURNİKE KULLANIM TALİMATI 
 

1. Turnikeniz her seferde bir kişini geçişine izin verecek şelilde tasarlanmış olup 
birden fazla kişinin aynı anda geçmeye çalışmamalıdır. 

2. Sistemin düzgün çalışmaması durumunda sisteme zarar verecek 
hareketlerden kaçınılmalıdır. 

3. Herhangi bir arıza durumunda sitemin daha fazla zarar görmemesi için sistem 
boşa alınmalıdır veya kullanılmamalıdır. 

4. Temizlemek maksatlı turnikelere zarar verici maddeler kullanılmamalıdır. 
 
Yukarıda belirtilen Güvenlik ve Kullanma Talimatlarına uyulmaması sonucu 
doğacak yaralanma ve hasarlandan dolayı üretici firma hiçbir sorumluluk kabul 
etmez. 



 
 
BR1250 TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ 
 

Enerji/Güç Tüketim : 220V 50Hz / 30 W 
 
Çalışma Voltajı         : 24 V DC +- %20 
 
Gövde Özelliği          :Su kormalı gövde 1,5mm 304 
kalite paslanmaz öelikten imal edilmişitr. 
 
Kontrol Sistemi         :Kuru kontak  gerilimle kontrol 
edilebilir. Her türlü geçiş kontrol(access control) 
ünitesi ve jeton sistemleri ile uyum içerisinde çalışır. 
RS232 ve RS485 fonksiyonları ile kontrol 
edilebilr.(opsiyonel) 
 
Geçiş Engellemesi   : 900 aralıklı yerleştirilmiş 
kontrollü dönen tripod kollar ile 
 
Tripod Kilitleme        :24DC selenoidler ile; kilitleme 
selenoitler çekili iken gerçekleşir. (Panik Durumunda 
sistem enerjisi kesilerek Turnike her iki yönde geçişe 
açık hale gelir.) 
 
Geçiş Yönü Kontrolü: İki yönlü giriş/çıkış bağımsız 
kontrol 
 
Hareket Kontrolü       : Bir yöne dönüş başladığında 
ters yöne geçiş engellenir yarı dönüşü geçtikten 
sonra bir sonraki konuma varış yaylı ve hidrolik 
amortisörlü yapı sayesinde otomatik ve 
yumuşatılarak sağlanır. 
 
Kollar                           :Ø32x1.5mm. Paslanmaz 
satineli borudur. Kollar teker teker takılıp sökülebilir. 
 
Çalışma Sıcaklığı        : - 20 C0 - + 70 C0 

 
Geçiş İkazı                   : Her iki yönde birer adet 
(yeşil ok / kırmızı X) ışıklı gösterge mevcuttur. 
 
Boyutlar                       : 1636 x1443x1327xmm. 
 
Ağırlık                           : 180 kg 
 
Ek Aksesuarlar            : Elektronik kontrol ünitesi, 
Elektronik kontrol ünitesi, Uzak Kumanda ünitesi, 
Buton ünitesi, Modüler platform 

 



 
BR1250 TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ 
 

1. Sistem iki yönlü geçiş kontrolü sağlamak için tasarlanmıştır. Standart olarak 
enerji kesildiğinde kollar boşa döner. Opsiyonel olarak enerji kesildiğinde kollar 
istenilen yöne yada yönlere kilitlenecek şekilde düzenlenebilir. 

2. Turnike mekanizmasının yük taşıyan ve hareketi sağlayan parçaları 
mukavemeti artırmak için hassas döküm tekniğiyle tek parça halinde 
üretilmiştir. Mekanizma üzerindeki parçalar paslanmaz çelik yada gelvanize 
edilmiş malzemelerden oluşmaktadır. 

3. Sisteme geçiş izni verilip bir yöne dönüş başladığında(kollar 200 döndüğünde) 
kolların geri dönmesi engellenir. 

4. Sistem 450 geçtikten sonra mekanizmada bulunan yay yardımyla kendisini bir 
sonraki konuma taşır.  

5. Geçiş hareketinin bitiminde hidrolik amortisörlü yapı sayesinde olşan hareket 
sessiz ve darbesiz olarak sönümlenir. 

6. Her iki yönde birer adet bulunan yön göstergeleri (Yeşil ok (geçiş yönü) / 
Kırmızı X (geçişe kapalı)) sinyalizasyonu sağlar. Ayrıca geçiş yapılırken 
göstergelerde yeşil ok ve kırmızı X yanıp sönerek geçişin yapıldığını haber 
verir. Aynı zamanda buzzer işitsel onay bilgisi verir. 

7. Turnike kontrol kartı(BM32R2) microcontroller ile tasarlanmış olup değişik 
fonksiyon ve işlemlere uygun olarak programlanabilir(opsiyonel). 

8. Turnikeler giriş bilgisi alındıktan sonra geçiş yapılmazsa 15 sn sonunda 
otomatik olarak kilitli konuma geçer.(opsiyonel olarak kilitleme süresi istenilen 
zamana ayarlanabilir.) 

9. Turnike acil durumda manuel buton ile, veya yangın ihbar sisteminden gelecek 
bilgi veya enerjinin kesilmesi ile ”acil mod” a geçer. Bu durumda kollar her iki 
yönede serbest olarak döner. Acil mod uygulamasında opsiyonel olarak düşen 
kol mekanizması da adapte edilebilir. 

10. Turnike geçiş yönleri değişik biçimlerde ayarlanabilir.(kontak-kontak / serbest-
kiitli / kontak-serbest /serbest-kilitli / vb.) 

11. Turnikeler kendisine verilen geçiş yetkisine göre(jeton,kart okuyucu,buton,vb.) 
sadece bir kişinin geçişine izin verir. 

12. Geçiş bilgileri istenilen ve gerekli sistem altyapısı kurulduktan sonra veri 
toplama terminaline aktarılabilir. 

13. Serbest geçiş Konumunda dakikada 30 kişi geçebilir. 
 
 
BM 32 TURNİKE KONTROL KARTI 
 

1. Turnike fonksiyonlarını doğrudan kontrol etmek üzere hazırlanmıştır. Bilet 
validatörü gibi cihazlar tarafından turnikenin kontrolüne yardımcı olur.  

2. Giriş-Çıkış göstergelerini ve selenoidlerini kontrol eder. 
3. Mikroswitch' lerin konumunu okur. 
4. Buzer'ın geçiş esnasında sesli ikaz vermesini sağlar.  
5. Geçiş esnasında sayacın bir dönüş sonrasında atmasını sağlar. 
6. Turnike üzerindeki okuyucudan, validatörden ya da bilgisayardan aldığı 

sinyale göre turnikeye geçiş verir. 
 
 



 
7. Kart üzerindeki tuş takımı ile turnikenin giriş-çıkış konfigürasyonları rahatlıkla 

ayarlanabilir. 
8. Her Türlü okuyucu ve validatör ile (TOM, Barkod, Manyetik Kart, Proximity 

Kart, Jeton, Buton vb) uyumlu çalışabilir. 
 
 
İKAZ GÖSTERGE KARTI 
 

1. Turnikenin her iki yanında geçiş kontrol işareti olarak LED lerle oluşturulmuş 
yeşil ok ve kırmızı X göstergesidir. Turnike üzerinde standart olarak verilir. 24V 
dc ile çalışır. Kontrol sinyali sistem, ucu boş bırakıldığında kırmızı, 24V 
uygulandığında yeşil yanar.  

 
 

YEŞİL OK            : GEÇİŞ YAPILABİLİR 
 
        

  KIRMIZI ÇARPI : GEÇİŞE KAPALI. 
 
 
GÜÇ KAYNAĞI 

1. Güç kaynağı üzerinde bulunan koruma 
kapağını kesinlikle çıkartmayınız. 

2. Koruma kapağı ve güç kaynağı üzerindeki 
uyarıları, enerji ve sigorta değerlerini dikkate 
alarak işlem yapınız. 

3. Güç kaynağı üzerindeki etikette bağlantının 
yapılacağı uçlar gösterilmiştir. Bağlantılarınızı 
yaparken etiket üzerindeki işaretlere mutlaka 
bağlı kalınız. 

 
NOT: DIŞ KAYNAKLI CİHAZLARIN BESLEMELERİNİ KESİNLİKLE TURNİKE 
ÜZERİNDEKİ KARTTAN YADA GÜÇ KAYNAĞINDAN ALMAYINIZ. BU 
SEBEPTEN DOĞACAK ARIZALARDAN DOLAYI ÜRETİCİ FİRMA SORUMLULUK 
KABUL ETMEZ. 
 
 
BR1250 TURNİKE MONTAJ TALİMATI 
 

1. Turnikenin çalışmasını engellemeyecek şekilde turnikenin montaj edileceği yer 
belirlenmelidir. 

2. Montajın yapılacağı zeminin düzgün olup olmadığı kontrol edilmeli eğer zemin 
düzgün değilse düzeltilmelidir. 

3. Turnikenin montaj edileceği delikler zemin üzerine işaretlenir. 
4. İşaretlenen montaj delikleri Ø10 matkap ucuyla delinir ve içerisinde kalan 

tozlar  hava yardımıyla temizlenir. 
 
 
 



5. Çelik dübeller delinen deliklerin içerisine çakarak yerleştirilir. Eğer zemin 
sağlam değilse delinen montaj deliklerinin içerisine kimyasal harç sıkıldıktan 
sonra çelik dübeller çakılmalıdır.(kimyasal harçın donması için yaklaşık 20 dk 
beklenmelidir.) 

6. Daha önceden hazırlanmış olan enerji ve data kabloları turnike bazasıntaki 
kablo geçiş olanından geçirilr. 

7. Turnike bazaları çelik dübellerin üzerine oturtulur ve pulları ile somunları 
takılarak zemine sabitlenir. 

8. Takılan bazalar üzerine turnike yerleştirilir ve yer bağlantı bazasıyla turnikeyi 
birbirine bağlayan civatalar sıkılır. 

9. Aşağıda dübelin ve turnikenin yere montajıyla ilgili resimlere yer verilmiştir. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MALZEME LİSTESİ 
A B C D 

M12. ÇELİK 
DÜBEL 

M8 RONDELA M8  
SOMUN 

M8 
PUL 

19 ADET 19 ADET 19 ADET 19 ADET 
TURNİKE KONTROL KARTININ (BM32R2) ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ 
 

1. Turnike kontrol kartı ile turnikeye ; 
 Jetonla geçiş hakkı verilebilir. 
 Butonla geçiş hakkı verilebilir. 
 Kuru kontakla geçiş hakkı verilebilir. 
 Uzaktan kumanda ile geçiş hakkı verilebilir. 

2. Turnikeye giriş ve çıkış olarak iki yönde de geçiş yaptırılabilir. 
3. Turnikeye geçiş verildikten sonra 15 saniye içinde geçiş tamamlanmalıdır. 
4. Turnike çalışır durumdayken kollar buton veya kuru kontak yardımıyla serbest 

dönen konuma getirilebilir. 
5. Kırılan kollu turnikeler bu kart ile kontrol edilebilir. 
6. Turnike kontrol kartı tek geçişli yada üst üste olmak üzere çok geçişli olarak 

programlanabilir. 
7. Turnike kontrol kartı 24V ile çalışır. 
8. Jetonla, butonla, kuru kontak yada uzaktan kumanda ile geçiş hakkı verildiği 

zaman; 
 Buzzer (hoparlör) ötmeye başlar, 
 Geçiş yapılan yönün (giriş veya çıkış) gösterge ışıkları yanıp sönmeye 

başlar, 
 Turnike kolları bir tur çevrildiği zaman geçiş hakkı biter, 
 Sayaç bağlı ise geçişler sayılır. 
 Geçiş 15 saniye içinde tamamlanmazsa turnike geçiş hakkını iptal eder. 

 
TURNİKE KONTROL KARTI KABLO BAĞLANTI RENKLERİ & AYAR 
BUTONLARI VE BAĞLANTI UÇ ÇIKIŞLARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
TURNİKE KONTROL KARTI KULLANILARAK İSTENİLEN ÇALIŞMA 
FONKSİYONUNUN AYARLANMASI 

 
                 
 

 
 
 
 
 

 
NOT: Turnike üzerindeki C harfi çıkışı, G harfi ise girişi(turnike kontrol kartının algısı 
da bu sekildedir) göstermektedir..   
.  

Çalışma modu Giriş Çıkış Programlama için gerekli tuş kombinasyonu 

0 Kilitli Kilitli M + giriş ve çıkış göstergeleri kırmızı olana (LD14 ve 
LD15 ledleri sönene) dek G veya C bas + M 

Aşağıdaki modlar turnikenin Çalışma modu 0 da olduğu varsayılarak yazılmıştır. 
1 Kontrollü geç Kontrollü geç M+G+G+C+C+M 
2 Kilitli Kontrollü geç M+C+C+M 
3 Kontrollü geç Kilitli M+G+G+M 
4 Serbest Kontrollü geç M+G+C+C+M 
5 Kontrollü geç Serbest M+G+G+C+M 
6 Kilitli Serbest M+C+M 
7 Serbest Kilitli M+G+M 
9 Serbest Serbest M+G+C+M 



Programlama: 
Programlama moduna girmek ve çıkmak için Mod tuşu kullanılır. 
Programlama modunda iken; 
 
 
BR1250 TURNİKE BAKIM TALİMATI 
 

1. Turnike dış gövdesinin tozu nemli bez ile alınmalıdır. 
2. Turnike bağlantı vidaları 6 ayda bir göz ile kontrol edilmelidir. 
3. Turnike kol bağlantı civatası göz ile kontrol edilmelidir. 

 
 
 
NOT: Turnike periyodik bakımları yetkili servis veya satıcı bayi tarafından  
yapılmalıdır. Yetkili servis yada satıcı bayi’ye ulaşılamaması durumunda üretici 
firmayla iletişime geçilip periyodik bakımlar hakkında bilgi alınabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
T1250 Elektromekanik Turnike 
 

 
SÜRE 

 
İŞLEM 

 

Genel 
 

 

Turnike Kolu Kapama Tıpası 
 

12 ay 
 

Kontrol 

  

Zemine Bağlantı Civataları 
 

 

12 ay 
 

Kontrol 
 

Turnike Mekanizması 
 

 

Selenoidler 
 

12 ay 
 

Kontrol+Temizlik 

  

Yaylar 
 

 

12 ay 
 

Kontrol 

  

Sönümleyici(Hidrolik Şok Emici) 
 

 

12 ay 
 

Kontrol 

  

Sönümleyici(Hidrolik Şok Emici) 
 

 

36 ay 
 

Yağ Değiştirme 

  

Mekanizma Bağlantı Kabloları 
 

 

12 ay 
 

Kontrol 

  

Mekanizma Döner Aksamları 
 

 

12 ay 
 

Kontrol+Yağlama 
 

Elektronik Kart 
 

Elektrik Bağlantıları 
 

 

12 ay 
 

Kontrol 

  

Gösterge Kartları 
 

 

12 ay 
 

Kontrol+Temizlik 

  

Elektronik Kart 
 

 

12 ay 
 

Kontrol 

 
 
 
 
 



 
 
TURNİKE SORUN GİDERME SAYFASI   

 

ARIZA TANIMI 
 

SEBEPLERİ 
 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
Enerji verildiği halde kollar  
kilitlenmiyor,göstergeler  
yanmıyor,turnikede hiçbir hareket  
gözlenmiyor. 

1. Enerji gelmiyor olabilir. 
 

2. Güç kaynağı bozulmuş yada 
sigortası atmış olabilir. 

1. Turnikeye enerji kablosunun 
takılı olup olmadığı kontrol 
edilir. 

2. Güç kaynağı değiştirilir. 
Geçiş yapıldıktan sonra turnike 
kilitlenmiyor ve sürekli geçiş 
veriyor. 

 

1.Yön algılayıcı microswitch ler 
arızalı olabilir. 
2.Elektronik kart arızalı olabilir. 

1.Microswitcler değiştirilir. 
 
2.Elektronik kart yenisiyle 
değiştirilir. 

Geçiş göstergeleri ve 
buzzer(hoparlör) çalıştığı halde 
turnike geçiş vermiyor. 

1.Selenoid’in açılmasını 
elngelleyen bir kablo olabilir. 
2.Elektronik kart bozulmuş 
olabilir. 
3. Selenoid bozuluş yada 
bağlantılarında temassızlık 
olabilir. 

1.Engelleyen kablo varsa 
düzeltilir. 
2. Elektronik kart yenisi ile 
değiştirilir. 
3. .Selenoid değiştirilir ve 
bağlantıları kontrol edilir. 

Enerji var kollar boşa dönüyor. 1.Selenoid bozuluş yada 
bağlantılarında temassızlık 
olabilir. 
2.Elektronik kart arızalanmış 
olabilir. 

1.Selenoid değiştirilir ve 
bağlantıları kontrol edilir. 
 
2.Elektronik kart yenisi ile 
değiştirilir. 

Geçiş yapıldıktan sonra turnike 
geçiş yapıldı bilgisini 
göndermiyor. 

1.Dönüş algılayıcı microswitchler 
bozulmuş yada bağlantıları 
kopmuş olabilir. 
2.Data bilgisi aktaran kabloda 
kopukluk olabilir. 
3.Elektronik kart arızalı olabilir. 

1.Microswitchler değitirilir yada 
bağlantıları kontrol edilir. 
 
2.Data bilgisi taşıyan kablolar 
kontrol edilir. 
3.Elektronik kart değiştirilir. 

Turnike kolları geçiş sırasında 
sütünerek ve ses çıkartarak 
dönüşünü tamamlıyor. 

1.Mekanizma rotor tekerleri 
içindeki yağ aşırı kirlenmiş veya 
tamamen tükenmiş olabilir.  

1.Mekanizma rotor tekerleri   
WD-40 yağıyla yağlanır ve 
tekerlerin dönmesi sağlanır. 

Yazın yada kışın turnike aynı 
seviyede yumuşak durulu 
gerçekleştirmiyor. 

1.Hava sıcaklığının aşırı artması 
yada düşmesinden dolayı 
damper sıvısı aynı özelliği 
gösteremiyor olabilir. 

1.Damper’in arkasındaki ayar 
civatası yardımıyla istenilen 
tumuşatma ayarı seçilir. 

Geçiş yaptıktan sonra kollar 
çapraz kalıyor ve başlangıç 
konumuna gelmiyor. 

1.Mekanizma üzerinde merkeze 
alma yayı yerinden öıkmış 
olabilir. 
2.Hidrolik damper veya damper 
ayarı bozulmuş olabilir 

1.Merkeze alma yayı düzeltilir 
veya yerine yenisi takılır. 
 
2.Hidrolik damper ayarı damper 
arkasındaki cıvata yardımıyla 
istenilen konuma ayarlanır yada 
yenisiyle değiştirilir. 

Geçiş sinyali verildiği halde 
Turnike geçiş izni vermiyor. 

1.Sinyal gönderen cihazın(Kart 
okuyucu,uzaktan 
kumanda,buton) bağlantılarında 
veya kendisinde sorun vardır. 
2.Elektronik kart arızalı olabilir. 
3.Selenoid arızalı olabilir. 
4.Kilitleme pimleri takılı kalmış 
olabilir. 

1.Sinyal gönderen cihaz 
değiştirilir yada bağlantıları 
kontrol edilir. 
 
2.Elektronik kart değiştirilir. 
3.Selenoid değiştirilir. 
4.Sıkışmaya engel olan sebep 
ortadan kaldırılır. 

Turnike bir yöne sürekli geçiş 
veriyor. 

 
 

1.Selenoid değiştirilir yada 
kabloları kontrol edilir. 
2. Sıkışmaya engel olan sebep 
ortadan kaldırılır. 
3.Turnike istenilen çalışma 
moduna ayarlanır. 

 


