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Turni-Q Noctur - Vitrus

Turni-Q Noctur - Vitrus
Onze draaikruisen Turni-Q Noctur en Vitrus zijn ideale oplossingen om de bezoekersstroom op uw site te regelen.
De draaikruisen zijn uiterst duurzaam, hebben een uniek industrieel design en zijn geschikt voor binnen- en
buitenomgevingen. Naar gelang uw site bieden we enkele of dubbele draaikruisen aan, afgewerkt met zijpanelen in
geperforeerd aluminium of gehard glas. In combinatie met geïntegreerde toegangscontrolesystemen krijgt u
een betrouwbaar systeem, eenvoudig in gebruik.  

• Eenvoudige en snelle plaatsing.
• Lange levensduur.
• Bediening en diagnose via contacten, IP of RS485 netwerk.
• Mogelijkheid tot integratie via SDK (Software Development Kit).
• Rotor varianten 90° en 120°

I n n o v a t i e v e e s t h e t i s c h e
vormgeving
• Een totaal vernieuwend modulair design
opgebouwd uit geanodiseerde aluminium
profielen, zwarte POM koppelstukken en
zijpanelen in zwart geperforeerd aluminium of gehard glas.
• De diversiteit aan verbindingsstukken maakt het mogelijk om op een
eenvoudige manier elementen toe te voegen of aan te passen zoals bv. integratie
van toegangscontrole, verlichting, camerabewaking, verlichte pictogrammen...

Rotor

Mechanisme

I n t e l l i g e n t e ST U R I NG

Opties

• 2 varianten: de Turni-Q is beschikbaar
met een 90° rotor voor verhoogde
veiligheid en grotere doorgangscapaciteit
of een 120° rotor voor een meer
comfortabele doorgang.
•	Natuurlijk geëxtrudeerd en geanodiseerd
aluminium.
• Optioneel verkrijgbaar in inox uitvoering

• 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.
• In geval van stroomuitval of technische
problemen zal een bezoeker nooit gevangen zitten in het draaikruis.

•F
 lexibele configuratie,
eenvoudig aan te passen.
•V
 erschillende bedrijfsmodi voor elke doorgang en richting: vrije doorgang, gecontroleerde doorgang met mogelijkheid tot
in- of uitgangsprioriteit en gesloten.
• Datateller
• Bediening en diagnose
via IP of RS485 netwerk.

• Ledverlichting
• Pijl/kruissignalisatie
• Uitbreiding van het dak
• Overkruipbeveiliging
• Kabeldoorvoer
• Hekwerkaansluiting
• Plaatsingsmal om in te betonneren
• ...
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