
100% KWALITEIT 
Volledig uitgevoerd in 100% roestvrije onderdelen, 
gecombineerd met een robuust systeem en sterke 
verbinding met het draaikruis. Dé garantie voor een 
jarenlang, zorgeloos gebruik buiten.
De compacte behuizing is IP55 gecertifieerd.

TURNITEC
Modulaire tourniquetmechaniek

De perfecte oplossing voor fabrikanten van manshoge 
tourniquets! Een volledig modulair aanstuurmechanisme dat 
zich aan uw behoeftes aanpast.

Rust er een standalone unit mee uit met 100% mechanische 
modules of neem zelf de controle in handen door het 
installeren van elektromechanische modules die u integreert 
binnen een nieuw of bestaand toegangscontrolesysteem.

100% EENVOUDIG TE INSTALLEREN 
Een snelle installatie beperkt de totale kost. Locinox 
begrijpt deze behoefte en biedt een eenvoudig te 
installeren module aan, die tijd bespaart en uw 
rentabiliteit garandeert!

100% VEILIGHEID 
Met de modulaire mechaniek heeft u volledige 
controle over de ingang en uitgang van uw 
eigendom(men). De (optionele) dempingsmodule 
garandeert een soepele, continue rotatie.



TT-BM3S -  BASISMECHANISME

IP55, compacte behuizing (550 x 350 x 170 mm) waarmee uw tourniquet 
feilloos vrij draaiend werkt in beide richtingen. Modulair uitbreidbaar!

TT-DM3 - OPTIONELE HYDRAULISCHE DEMPINGSMODULE

Dankzij het constant gekoppeld dempingsmechanisme wordt de tweede helft 
progressief gedempt. Dit resulteert in een vloeiende beweging van de kruisarm 
en vermijdt bijgevolg dat het tegen de hielen van de gebruikers botst.

MODULAIRE TOURNIQUETMECHANIEK 
Onze Turnitec modulaire mechaniek is een compacte IP55 behuizing voor het bi-directionneel bedienen van elk 3-arms 
draaikruis. 

TT-SAH - NAADLOZE VERBINDING

Hub die zorgt voor perfecte koppeling van het Turnitec basismechanisme met 
de (spline)-as en de tourniquet.

TT-PIVOT - ONDERSTE LAGER MET OPZETSTUK

17 mm dikke aluminium voetplaat met roestvrijstalen lager.  Verkrijgbaar met 
kogel- of kegellager. Een gegarandeerde soepele werking.

TT-SSP  - ROESTVRIJSTALEN LASPLAAT

Lasplaat voor probleemloze installatie van een TURNITEC op een kruisarm. Het 
uitgeponste gatenpatroon en de cylinderuitsparing verzekeren een snelle en 
foutloze installatie. Ook in bruut staal verkrijgbaar. (TT-BSP)

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
Een voorgeboorde lasplaat vereenvoudigt verder uw installatie.



MOGELIJKE CONFIGURATIES 
Onze Turnitec is een zeer modulair en aan-
pasbaar systeem dat u volledige controle 
geeft over ingaand en uitgaand verkeer.  

Een mechanische override is steeds beschik-
baar en vastzitten in het draaikruis is dankzij 
de ingebouwde veiligheidsmechanismes 

onmogelijk.   

Vrijdraaiend of vergrendeld in 
één of beide richtingen

Toegangscontrole in één of in 
beide richtingen

TT-MM3S - MECHANISCHE MODULE

Geen stroomvoorziening nodig. Het vrijgeven en sluiten van een draairichting 
is eenvoudig in te stellen door middel van een cilinderslot. Anti-passback: 
beveiligd tegen het gelijktijdig binnentreden van 2 personen.

TT-FC32 - ELECTROMECHANISCHE FAIL-CLOSE MODULE

Bi-directionele Fail-Close intelligente controle. 100% veiligheid met een 
minimum aan personeelskost. 24V DC voeding met geintegreerd display 
inbegrepen.

TT-FO32 - ELECTROMECHANISCHE FAIL-OPEN MODULE

Bi-directionele Fail-Open intelligente controle. 100% veiligheid met een 
minimum aan personeelskost. 24V DC voeding met geintegreerd display 
inbegrepen.

TT-CL1 - TEL EN DOORGANGSSIGNALISATIE MODULE

Plug&Play module die het aansluiten van een externe teller of 
doorgangssignalisatie, in beide richtingen, mogelijk maakt.

U heeft steeds de volledige controle over het draaikruis, mechanisch of elektromechanisch. Onze Plug&Play modules laten 
zich snel installeren in het basismechanisme en de Turnitec laat zich snel en eenvoudig opnemen in nieuwe of bestaande 
toegangscontrolesystemen. We hebben zowel een Fail-Open als Fail-Close module.
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TURNITEC MOGELIJKHEDEN
De Turnitec modulaire mechaniek biedt:

KWALITEIT 
 ■ Getest op 500.000 bewegingen

 ■ Robuust systeem

 ■ Naadloze, sterke koppeling met tourniquet

 ■ 100% roestvrije materialen

 ■ Geen blootgestelde onderdelen

 ■ IP55 behuizing

 ■ 24V DC voeding

VEILIGHEID
 ■ Bi-directionele toegangscontrole

 ■ Soepele, vloeiende beweging

 ■ Anti-passback beveiliging

 ■ Klem zitten in draaikruis onmogelijk

 ■ Manuele override met sleutel altijd mogelijke

 ■ Automatische terugkeer naar startpositie

TOEGANGSCONTROLE
 ■ Optionele hydraulische dempingsmodule

 ■ Tel- en signalisatiemodules eenvoudig aan te sluiten

 ■ (Electro)mechanische Fail-Open of Fail-Close oplossing

EENVOUDIG TE INSTALLEREN
 ■ Compacte behuizing: eenvoudig te plaatsen

 ■ Optioneel voorgeboorde lasplaat

 ■ Plug&Play elektrische connectoren

 ■ Modulair: modules kunnen uitgewisseld worden

 ■ Elke online bestelling: 10 euro korting

 ■ Open 24/7: bestel altijd en overal

 ■ Simuleer elke productconfiguratie

 ■ Controleer uw bestelhistoriek

 ■ Controleer de stock/voorraad


