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ÖNSÖZ 
BR1400 Elektromekanik Turnikeyi satın aldığınızdan dolayı size teşekkür ederiz. Cihazını 
uzun süre sorunsuz kullanmak için kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz ve gerektiğinde 
yararlanmak üzere kitapçığı saklayınız. 

 

1.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 çalıştırılmamalı 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 
arızalanmasına sebebiyet verebilir. Direk güneş ışığına maruz halde uzun süre çalıştırmayınız. 

12. Turnike yüksek manyetik alanlarda kullanılmamalıdır. 

13. Turnikeyi içerisine su girecek şekilde aşırı suya maruz bırakmayınız. Direk yağmur altında 
çalıştırmayınız.  

 

2.TURNİKE KULLANIM TALİMATI 
1. Turnikeniz her seferde bir kişinin geçişine izin verecek şekilde 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 hasarlardan dolayı üretici firma hiçbir sorumluluk kabul etmez. 
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3. BR1400 TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enerji/Güç Tüketimi: 220V 50Hz / 30 W 

  Çalışma Voltajı          : 24 V DC +- %20 
Gövde Özelliği,           : IP42 koruma sınıfına 
sahiptir. Boyalı, paslanmaz ve galvanizli olarak 
üretilebilmektedir. 

Geçiş Engellemesi      :900aralıklı yerleştirilmiş 
kontrollü dönen tripod kollar ile. 

Geçiş Yönü Kontrolü : İki yönlü giriş/çıkış 
bağımsız kontrol. 

Kollar                      :Ø38mm profildir. 
Opsiyonel olarak paslanmaz imal edilebilir. 

Çalışma Sıcaklığı      : - 20 C0 - + 70 C0 

Geç/Dur İkazı            : Her iki yön için birer 
adet (yeşil ok / kırmızı X) ışıklı gösterge 
mevcuttur. 

Boyutlar                      : 1414x1422x2278mm. 
  Ağırlık                    : ~250-300kg 
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4. TURNİKE MONTAJ TALİMATI 
1. Montaj edileceği yer, turnikenin çalışmasını engellemeyecek şekilde 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 Ø12 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 (ÖNERİLEN KİMYASAL 
HARÇ: Hilti HIT HY 150 karışım yapıştırıcı) sıkıldıktan sonra çelik dübeller 
çakılmalıdır.(kimyasal harçın donması için yaklaşık 20 dk beklenmelidir.) 

6. Daha önceden hazırlanmış olan enerji ve data kabloları turnike bazasındaki kablo 
geçiş alanından geçirilir. 

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. 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

           
                                      

 

BR1400 İÇİN MALZEME LİSTESİ 

A B C D 

M12. ÇELİKDÜBEL M12PUL M10SOMUN M10PUL 

8 ADET 8 ADET 8 ADET 8 ADET 
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5. GEÇ/DUR İKAZ GÖSTERGE KARTI 
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. 
 

BU İKAZ GÖSTERGE KARTLARI YEDEK PARÇA LİSTESİ; 
1-A00B1027 - BM29E GÖSTERGE KARTI GRUBU  

2-A00B1122 - GÖSTERGE MİKASI (90x70 BM29E) PLEKSİ 
 

6.GÜÇ KAYNAĞI VE GÜVENLİK TALİMATI 
6.1-GÜÇ KAYNAĞI: 
24V DC, SMP’S Güç Kaynağı ile turnike üzerindeki kontrol ekipmanı ve Elektronik Kontrol 
ünitesi beslenmektedir. Güç kaynağı, güç kapasitesi mevcut donanımı besleyecek şekilde 
seçilmiştir. 
 

 
 

 

6.2-GÜVENLİK TALİMATI 
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 YA DA GÜÇ KAYNAĞINDAN ALMAYINIZ. BU SEBEPTEN 
DOĞACAK ARIZALARDAN DOLAYI ÜRETİCİ FİRMA SORUMLULUK KABUL ETMEZ 
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7.BR1400 TURNİKE BAKIM TALİMATI 
Bu bölümde verilen bakım önerileri ve süreleri genel bir bilgi olarak örnek olması amacıyla tanımlanmıştır. Kullanım şartlarına, iklim şartlarına, 
çevre şartlarına bağlı olarak bakım talimatları kullanıcının tarafından belirlenmesi tavsiye edilir. 
Turnikelerin periyodik bakımları yetkili bakım personeli tarafından yapılmalıdır. İhtiyaç duyulması halinde üretici firmayla iletişime geçilip 
periyodik bakımlar hakkında bilgi alınabilir. 

 

BR1400 
Elektromekanik 

Turnike 
SÜRE İŞLEM AÇIKLAMA 

Genel    

Turnike Dış Gövdesi 1-4 Hafta Toz alma Nemli bir bez ile tozu alınır. Turnike yüzeyine yapışan yabancı maddeler Würth marka 
paslanmaz bakım spreyi ile temizlenir.(Turnike paslanmaz ise) 

Turnike Kolu Kapama 
Tıpası 6 ay Kontrol Yıpranmış veya düşmüş tıpaların yerine yenisi takılır. 

Zemine Bağlantı 
Civataları, Dübeller 12 ay Kontrol Yer bağlantı dübel ve cıvataları kontrol edilir. Bozulan zemin bağlantıları yenilenir. 

Turnike Mekanizması    

Selenoid 12 ay Kontrol 
Temizlik 

Turnike kilitlemesinde sorun olmaması için selenoidler mekanizma üzerinden gözlemlenir. 
Çalışmada yada kilitlemede sorun olması halinde yedek parça listesinden yenisi sipariş edilerek 
değiştirilir. 

Kam Yayı 
(Merkezleme Yayı) 12 ay Kontrol 

Turnike kolları her dönüş sonunda başlangıç konumuna gelmesi gerekmektedir. Kolları 
başlangıç konumuna getiren yaylar kam yayı olarak adlandırılmaktadır. Geçiş sayısına göre 
kamlar izlenmeli herhangi bir aşınma ya da sorunda yenisi ile değiştirilmelidir. 
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TmekF Cırcır Mandalı 
ve Cırcır Yayı 12 ay Kontrol 

Tripod kolları giriş ve çıkışa bir tur döndürülerek mandalın ve yayın çalışması gözlenerek 
kontrolü yapılır. 

Tripod kolu geçiş yönünde döndürülerek 30˚yi geçtikten sonra kol ters yönde çekilerek kontrol 
edilir. Eğer kol ters yöne kaçırırsa ediyorsa ilgili mandal ve yay bağlantı yerleri ve sıkışma veya 
takılma açısından kontrol edilerek gerektiğinde yenisi ile değiştirilir. 
 

Lineer Hidrolik 
Damper 
(Sönümleyici) 

12 ay Kontrol 

 
Bu parçanın kontrolü için turnike kolu bir tur döndürülür. Kol turunu tamamlarken yavaşlayarak 
duruyor ve herhangi bir çarpma olmuyorsa damper ayarı normal olup çalışır durumdadır. Eğer 
dönüş tamamlanamıyorsa veya çarparak tamamlanıyorsa önce damper ayarı kontrol edilir, gene 
görev yapmıyor ise yenisi ile değiştirilir.  
Ayrıca bu parçanın yazın ve kışın mevsimlik sıcaklık farklılıkları dolayısıyla ayarlanması 
gerekmektedir. Damper arkasındaki vida yazın 1,5-2 konumuna alınır, kışın ise 2-3 konumuna 
alınarak turnike kolunun yumuşak ve çarpmaksızın durması sağlanır. Damper ayarı iyi 
yapılmadığı durumda ilgili mekanizma parçaları (Kilit mandalları, masuralar vb.)daha çabuk 
yıpranır ve değiştirme ihtiyacı doğar. 

 

Mekanizma Bağlantı 
Kabloları 12 ay Kontrol 

 
Mekanizma üzerindeki Selenoid ve mikro switchlerden çıkan kablolar gözle kontrol edilir. Mega 
radar 10’lu klemens vidaları sıkılığını ve bağlantıları kontrol edilir. 
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Merkezi Kontrol 
Elemanı ve Döner 
Aksamları 

12 ay Kontrol 
Yağlama 

Mekanizma bir tur çevrilerek düzgün çalışıp çalışmadığı açısından dönen aksamları (Merkezi 
Kontrol Elamanı Masuraları) ve çalışma yüzeyleri gözlemlenir. Problemli parçalar kontrol 
edilerek gerekirse yenisi ile değiştirilir. Çalışmada herhangi bir sıkıntı yok ise masuralar ve 
çalışan yüzeyler WD40 sprey ile yağlanarak bakım tamamlanır. (Fabrikadan sevk edilirken bu 
aksamlar WD40 sprey ile yağlanarak sevk edilir.) 

Elektronik Donanım 
ve Kablaj 
 

   

Elektronik Kartlar ve 
Kablaj 12 ay Kontrol 

Temizlik 

Kartlar arası geçiş kabloların ve kartlardan turnike aksamına giden kabloların fişleri 
(konnektörler)  kontrol edilir. Turnikeye geçiş verilerek turnikenin çalışması gözlemlenir. 
Turnike çalışmasında herhangi bir problem yoksa sistem çalışır durumdadır. Eğer çalışmada bir 
problem gözlemlenirse problemli kartlar tespit edilerek yenisi ile değiştirilir. 
Not: Temizlik için Würth marka oksit temizleyici kullanılması tavsiye edilir. 

Sistem işleyişi, 
kontrol ve bakımı   Turnikenin Validatör ve elektronik aksamının çalışma, işleyiş ve ayrıntılı kontrol ve bakım 

bilgilerini Validatör ve turnike elektronik donanımı dokümanından bakınız. 
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8.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. Sigorta ve termikler kontrol edilir. 

2. Güç kaynağı kontrol edilir. 

Geçiş yapıldıktan sonra turnike 
kilitlenmiyor ve sürekli geçiş veriyor. 

1. Selenoid ve kilitleme aksamı 
2. Yön algılayıcı microswitchler  

3. Kablaj ve Elektronik kart donanımı 

1. Selenoid ve kilitleme aksamı ve ilgili kablo 
bağlantıları kontrol edilir. 

2. Microswitchler ve ilgili kablo bağlantıları kontrol 
edilir. 

3. Elektronik donanım işleyiş açısından kontrol edilir. 

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

1. Basılmış Dur butonu  
2. Selenoid ve kilitleme aksamı  

3. Elektronik kart donanımı 

1. Dur butonu ve ilgili kablaj kontrol edilir. 
2. Selenoid ve kilitleme aksamı ve ilgili kablo 

bağlantıları kontrol edilir.  
3. Elektronik donanım işleyiş açısından kontrol edilir. 

Enerji var kollar boşa dönüyor. 

1. Basılmış Acil butonu veya Serbest Geçiş 
butonu 

2. Selenoid ve kilitleme aksamı  
3. Elektronik kart donanımı 

1. Acil butonu ve Serbest Geçiş butonu ve ilgili 
kablaj kontrol edilir.  

2. Selenoid ve kilitleme aksamı ve ilgili kablo 
bağlantıları kontrol edilir.  

3. Elektronik donanım işleyiş açısından kontrol edilir. 

Geçiş yapıldıktan sonra turnike geçiş 
yapıldı bilgisini göndermiyor. 

1. Dönüş algılayıcı microswitchler ve ilgili 
kablo bağlantıları  

2. Elektronik kart donanımı. 

1. Microswitchler ve ilgili kablo bağlantıları kontrol 
edilir.Data bilgisi taşıyan kablolar kontrol edilir. 

2. Elektronik donanım işleyiş açısından kontrol edilir. 
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Turnike kolları geçiş sırasında sütünerek 
 ve ses çıkartarak dönüşünü tamamlıyor. 

1. Merkezi Kontrol Elemanı ve Döner 
Aksamları yağlaması aşırı kirlenmiş veya 
tamamen tükenmiş olabilir.  

1. Merkezi Kontrol Elemanı ve Döner Aksamları 
çalışan yüzeyler temizlenir veWD40 spreyle 
yağlanır ve tekerlerin dönmesi sağlanır. 

Yazın yada kışın turnike aynı seviyede 
yumuşak duruşu gerçekleştirmiyor. 

1. Mevsimlik sıcaklık değişimlerine bağlı 
damper ayarının farklı yapılması 
gerekliliği, 

Damper arkasındaki ayar vidası yazın 1.5-2 
konumuna alınır, kışın ise 2-3 konumuna alınarak 
turnike kolunun yumuşak ve çarpmaksızın durması 
sağlanır.  

Geçiş yaptıktan sonra kollar çapraz 
kalıyor ve dönüşü tamamlayıp başlangıç 
konumuna gelmiyor. 

1. Mekanizma üzerinde merkeze alma kamı 
ve yayı, 

2. Hidrolik damper veya damper ayarı,  

1. Merkeze alma kamı ve yayı kontrol edilir. 
Yerinden çıkan uç varsa takılır, gereken parçalar 
değiştirilir. 

2. Hidrolik damper kontrol edilir, ayarı damper uygun 
konuma ayarlanır yada yenisiyle değiştirilir. 

Geçiş sinyali verildiği halde Turnike 
geçiş izni vermiyor. 

1. Basılmış Dur butonu,  
2. Selenoid ve kilitleme aksamı, 

3. Elektronik donanım ve kablajı, 
4. Validatör (Kart okuyucu, uzaktan 

kumanda, buton) kontrolü veya kablo 
bağlantıları, 

1. Dur butonu ve ilgili kablaj kontrol edilir. 
2. Selenoid ve kilitleme aksamı ve ilgili kablo 

bağlantıları kontrol edilir.  
3. Elektronik donanım işleyiş açısından kontrol edilir.  

4. Validatör kontrolü işleyiş açısından kontrol edilir.  

Turnike bir yöne sürekli geçiş veriyor. 1. Selenoid ve kilitleme aksamı, 
1. Selenoid ve kilitleme aksamı ve ilgili kablo 

bağlantıları kontrol edilir. Sıkışma ve benzeri engel 
olan sebep ortadan kaldırılır. 
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9.TURNİKE YEDEK PARÇA LİSTESİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GÜÇ KAYNAĞI(1.1A)    BM32 ELEKTRONİK KART                DAMPER 
      A00B1578        A00B1489       A00A9871 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TURNİKE ALT RULMAN           SELENOİD     MİCROSWITCH 
        A00B3382              A00B3381           A00B1153 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SELENOİD YAYI    KAM YAYI (MERKEZLEME YAYI) 
        A00B3383                                    F00A4180 


