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Biz Kimiz ?
PlusTech Güvenlik Sistemleri olarak, 2006 yılında Elektronik Güvenlik Sistemleri alanında, yüksek müşteri 
memnuniyeti hedefi ile sektörde fark yaratmak amacıyla hizmet vermeye başladık. 

Geçen 14 yıl içinde kamu ve özel sektörde gerçekleştirdiğimiz 600’den fazla projede yaşadığımız tecrübelerle 
kazandığımız bilgi birikimi ve uzman insan kaynaklarımız ile birlikte müşterilerimize daha da kaliteli hizmet 
sunabilmek için çalışmaya devam ediyoruz.

Bugün, bir çok farklı sektörde bulunan müşterilerimizin Elektronik Güvenlik Sistemleri ihtiyaçlarına yönelik 
projelendirme, uygulama ve satış sonrası hizmetlerimiz ile optimum çözümler sunuyoruz. 

Misyonumuz
Elektronik Güvenlik Sistemlerinin öneminin ve faydalarının daha iyi anlaşılması, kurumlarda teknolojiye 
dayalı Güvenlik bilinci oluşturulması ve bu çözümlerden daha verimli ve doğru şekilde faydalanabilmesi 
adına çalışmak.

Bu misyonumuzu gerçekleştirebilmek adına değerlerimize önem veriyor ve onlara en iyi şekilde uymaya 
özen gösteriyoruz.

Bilgi güçtür ama hayal gücü bilgiden daha önemlidir. 
Francis Bacon, Albert Einstein

Sektörümüz de Dünya da herkese uyan tek bir çözüm olmadığını biliyoruz. Herkesin kendisine göre ihtiyaçları 
ve bunlara özel çözümlere ihtiyacının olduğunun bilincindeyiz.

Bu sebeple her zaman müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümleri geliştiriyor ve bunları hayata geçirebilmek 
için çalışıyoruz. Bunun içinde en az bilgi birikimi kadar hayal gücüne de her zaman ihtiyacımız var.

Peki neden ?
Bilgi, araştırmalarımızdan ve kendi deneyimlerimizden elde ettiğimiz verilerdir. Ancak, yeni sonuçlar ve 
çözümler üretebilmek adına bu bilgileri bir araya getirmek için yaratıcılığa ihtiyaç vardır.

Bizde, geçmiş 14 yılda biriktirdiğimiz bilgi birikimini gelecekte de faydalı kılabilmek ve güncel çözümler 
geliştirmeye devam edebilmek için hayal gücümüzün sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz.



Teknoloji 
Sektörümüzün değişmez ve göz ardı edilemez bir parçasıdır. Bu sebeple kurulduğumuz günden bugüne 
sürekli takip ederek güncel kalmaya çalışmakta ve projelerimizin içinde kullanmaktayız.
Geçmişte ki birbirinden bağımsız, yalnız çalışan, uzaktan yönetilemeyen, takip edilemeyen hantal sistemler 
günümüz teknolojileri sayesinde Analog dan Dijitale geçerek çok daha hızlı, verimli, kolayca uzaktan 
yönetilebilen ve en önemlisi birbirleri ile konuşabilen sistemler olarak evrilmiş durumdalar.
Bizde bu teknolojiler ile birlikte kendimizi geliştiriyor ve en son teknolojileri müşterilerimiz ile buluşturarak 
zamanın ilerisinde kalmalarını sağlıyoruz.

İnsan
En Büyük gücümüz ve sermayemiz olarak gördüğümüz entelektüel birikimimizin temelidir insan.  
Gerek firmamıza değer katan çalışanlarımızın mesleki ve kişisel nitelikleri, gerekse gelişimimizde katkıları 
olan tedarikçilerimiz, partnerlerimiz ve tabi ki müşterilerimiz gibi paydaşlarımız sayesinde entelektüel 
sermayemizi sürekli geliştirmekteyiz.  
Bu sebeple insana saygı bütün organizasyonumuzun sorumluluğudur ve şirket içindeki konumlarına 
bakılmaksızın çalışanlar arasındaki ilişkilere ve çalışanlarla müşteriler, tedarikçiler, iş ortakları ve diğer 
paydaşlar arasındaki ilişkilere de yayılır. PlusTech de herkes insan onuruna saygı duyulan bir iş ortamı 
sağlamakla yükümlüdür.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız
Firmamızın müşteri memnuniyeti politikasının temelini “Müşteri Odaklılık” oluşturur. Müşteri talep ve 
beklentileri doğrultusunda süreçlerimizi sürekli iyileştirir ve müşterilerimizle uzun süreli iletişim kurmayı 
hedefleriz.
Müşteri memnuniyetini kalıcı kılmak için, müşteri şartlarının karşılanıp karşılanmadığı ve müşterinin değişen 
beklentileri ölçülüp değerlendirilerek tüm çalışanlara duyurulur, hizmet geliştirme çalışmaları yapılır, sunulan 
hizmetlerle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiyetle ele alınarak iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.
Müşterilerimizin her türlü geri bildirimi tarafımızca hediye olarak algılanır. Müşteri odaklı hizmetimizle sahip 
olduğumuz tüm kaynakları, gelen bu geri bildirimleri “müşteri memnuniyeti” ne dönüştürmek üzere kullanırız. 
Olumlu geri bildirimler doğru yolda ilerlediğimizin göstergesiyken, şikayet ve geri bildirimleri çözüme 
kavuşturmaya ve tekrarının yaşanmamasını sağlamaya özen gösteririz.

Çevre
Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden 
hareketle; ürünlerimizin, operasyonlarımızın ve faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini en aza indirmek 
için proaktif önlemler almaktayız. PlusTech olarak biz çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, 
topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiş bulunmaktayız. 

Çevre Koruma Faaliyetlerimiz ;
• Öncelikle çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol 
 altına almak, azaltmak ve önlemek,
• Çevre koruma performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, 
 müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunmak,
• Ofisimizde ortaya çıkan kağıt atıklarını ayrı alanda depolayıp geri dönüşüm firmasına iletmek,
• Elektronik, metal vb. materyal hurda ve atıklarımızı geri dönüşüme kazandıracak şekilde ayrı ayrı 
 depolamak ve geri dönüşüm firmalarına iletmek,
• Operasyonlarımızda oluşan kirliliği yerinde ve anında temizlemek,
• Doğa da istemeden de olsa sebep olduğumuz kirliliğe karşın belli aralıklarla gönüllü çalışanlarımızla 
 birlikte fidan dikimi vb. ağaçlandırma çalışmaları yapmaktayız.



HİZMETLERİMİZ
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Mühendislik ve Proje Danışmanlığı
PlusTech olarak tüm Elektronik Güvenlik Sistemlerinde mühendislik ve projelendirme hizmeti vermekteyiz.

Bu hizmetimiz kapsamında Elektronik Güvenlik Sistemleri alımı yapacak olan kuruluşların işletme ve kullanım 
amacına bağlı olarak söz konusu alanda saha keşfi yapıyor ve bu bilgiler ışığında risk analizi çıkartıyoruz.

Yapılan keşif çalışması ve risk analizine istinaden ilgili yerel yönetmelikler ve uluslararası standartlar 
doğrultusunda gerekli şartname ve projeler hazırlanır. Oluşturduğumuz şartname ve projelere göre 
kullanılacak olan sistemleri ve bunlara bağlı malzemeleri belirleyip icmal dökümanı hazırlıyoruz. 

Hazırladığımız rapor, şartname, bilgisayar destekli tasarım ortamında oluşturulan projeleri ve malzeme 
icmallerini müşterilerimize sunuyoruz.



Kurulum ve Entegrasyon
Firmamız Elektronik Güvenlik Sistemleri talebi olan kuruluşlara anahtar teslim Kurulum ve Entegrasyon 
hizmeti sunmaktadır. 

Bu hizmetimiz kapsamında projelendirilmiş olan sistem veya sistemlerin kablolama ve diğer altyapı 
kurulumları ile cihaz montajlarını gerçekleştiriyoruz. Ardından da olası birçok senaryoya göre test çalışmaları 
yaparak devreye alma işlemlerini tamamlıyoruz.

Son olarak işletme personeline kullanıcı eğitimlerini sağlayarak sistemi kusursuz bir şekilde çalışır halde 
müşterimize teslim ediyoruz. 
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Teknik Servis ve Bakım
PlusTech olarak satış sonrası servis hizmetlerine büyük önem vermekteyiz çünkü Elektronik Güvenlik 
Sistemleri projelerinin uzun vadede başarılı ve verimli olabilmesi, performanslarının maksimum seviyede 
olabilmesi ve sistemlerin sağlıklı çalışabilmesi için servis veren teknik ekibin kalitesi ve yapılan periyodik 
bakımlar büyük önem taşır. 

Bu hizmetimiz kapsamında müşterilerimize 7/24 hem yerinde hem de uzaktan Garanti kapsamında veya 
dışında oluşabilecek arızalara müdahale servisleri ve Periyodik Bakım servisleri sunuyoruz.

CRM Sistemimiz sayesinde Müşterilerimiz ihtiyaç halinde çağrı merkezimiz ya da e-posta ile servis 
talebi oluşturabiliyor. Sonrasında tüm servis süreçleri gerçek zamanlı olarak kendilerine e-posta yolu ile 
bildirilmektedir. 

PlusTech olarak sürdürülebilir kaliteli servis hizmeti verebilmek için 7 gün 24 saat kesintisiz destek sağlayan 
uzman teknik kadromuzu şirket içi veya dışı eğitimler ile destekleyerek kendilerini ve teknolojik destek 
altyapımızı gelişen dünya karşısında güncel tutmaya çalışıyoruz.
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Yazılım Geliştirme
Müşterilerimizin kendilerine özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacı ile Yazılım Geliştirme hizmeti 
sağlamaktayız. 

Bunun için kendi bünyemizde bulunan çalışanlarımız ve gerektiğinde dış kaynak yöntemi ile sağladığımız 
imkanlar ile kapalı devre, Web tabanlı ve Makine Haberleşmeleri üzerine birçok yazılım üretmekteyiz.



Alarm Haber Alma ve İzleme
Firmamız kurulumunu gerçekleştirdiğimiz Hırsız Alarm Sitemleri için müşterilerimize Alarm Haber Alma ve 
İzleme hizmeti sunmaktadır.

Bu hizmetimiz kapsamında merkezimize bağlı olan müşterilerimize ait sistemleri 7 gün 24 saat kesintisiz 
olarak uzaktan elektronik ortamda takip etmekteyiz. Alarm durumlarında operatörlerimiz T.C. İçişleri 
Bakanlığı tarafından belirlenen protokoller kapsamında saniyeler içerisinde ilgili Emniyet ve İlk Yardım 
kuruluşlarının harekat merkezlerine bilgi göndererek haberdar etmekteyiz. Bununla birlikte operatörlerimiz 
eş zamanlı olarak müşterilerimizi de bilgilendirmekte ve destek sağlamaktadırlar.



ÇÖZÜMLERİMİZ
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CCTV Kamera Sistemleri
İhtiyaç olan alanlarda Güvenlik amaçlı kurulan CCTV (Kapalı Devre TV Sistemleri) sistemleri genellikle 
gözlemlenmesi gereken alanların giriş-çıkışlarını, çevresini, riskli bölgelerini ve ortak kullanım alanlarının 
izlenmesini sağlar. Böylece alanda ki insan ve araç sirkülasyonunun kontrol altında tutulması ve denetlenmesi 
için kullanılabileceği gibi iş güvenliği takibi, iş akışı ve performans verimliliğini gözlemlemek gibi bir çok 
amaca hizmet edebilir. Sistemin kurulduğu alanlarda görsel olarak caydırıcı özelliği de vardır ve muhtemel 
suç unsurlarını ve kazaları önlemekte oldukça etkili olan en temel ve yaygın güvenlik çözümlerinden biridir.

Günümüz son teknolojileri sayesinde CCTV sistemleri çok ileri seviyelere gelmiş durumdadır. Özellikle IP 
CCTV sistemlerinin yeterlilikleri ve gelişmiş fonksiyonları sayesinde 4K seviyesinde yüksek çözünürlük, yüksek 
sıkıştırma formatları, obje tespitinden yüz tanımaya kadar birçok akıllı analizler sunmaktadır. Gelişmiş 
haberleşme protokolleri sayesinde Geçiş Kontrol’den Yangın İhbar Sistemlerine kadar geniş bir sistem 
yelpazesine entegrasyon imkanı sağlamaktadır.

Ayrıca network tabanlı altyapısı sayesinde güvenli bir şekilde yüzlerce kilometrelik alanlarda dahi kablolu 
veya kablosuz iletişim seçenekleri ile kapalı bir güvenlik sistemi oluşturabilir, sunucular ile entegre ederek 
aylar hatta yıllar kapasitesinde saklama alanında kayıtlarınızı yedekleyebilirsiniz. Bütün bu sistemi de tek 
veya birden çok merkezden yönetebilirsiniz.

Teknolojinin hızla gelişmesi sayesinde günümüzde CCTV sistemleri küçük işletmelerden toplu yaşam 
alanlarına, endüstrüyel tesislerden havalimanlarına kadar oldukça yaygın bir alanda kullanılmaktadır. 

IP CCTV
ANALOG HD CCTV

TERMAL CCTV
MOBİL CCTV

VİDEO DEPOLAMA SİSTEMLERİ
VİDEO YÖNETİM VE ANALİZ YAZILIMLARI

VİDEO WALL SİSTEMLERİ



Hırsız Alarm Sistemleri
Hırsız Alarm Sistemleri temel olarak, iş yerleri ve konutların güvenliği için dışarıdan yapılabilecek izinsiz 
girişleri engellemek ve su baskını, yangın vb. durumlara karşı can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde 
korunması sağlayan sistemlerdir. 

Bu sistemler bulunduğu mahale girme izni olmayan kişileri tespit ederek alarm vermeye başlar. Aynı 
zamanda da alarm merkezimizde 7/24 hazır olan operatörlerimiz tarafından ilgili Emniyet güçlerine ve 
önceden bildirilen diğer kişileri bilgilendirir. 

Buna ek olarak hırsız alarm sistemlerine duman, gaz, ısı, gürültü, su baskını detektörü ve aydınlatma 
otomasyonu gibi diğer güvenlik sensörleri de eklenerek söz konusu mahalin güvenlik kapsamı genişletilebilir.

PlusTech olarak Konut ve işyerlerinin güvenliği için yerinde ücretsiz keşif yaparak söz konusu mahalin 
zayıflıkları ile ihtiyaçlarını tespit ediyor ve müşterilerimize en uygun çözümü sunuyoruz.  Dünyanın en 
gelişmiş ve güvenilir kablosuz Hırsız Alarm teknolojilerini kullanarak sistem kurulumun yapıyor ve aboneliği 
sürece müşterilerimizin sistemlerini olası alarmlara karşı 7/24 takip ediyoruz.
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Yangın İhbar Sistemleri
Yangın İhbar Sistemleri tüm yaşam ve çalışma alanlarında oluşabilecek yangınları en erken sürede tespit 
etmek, uyarı vermek ve bildirmek amacı ile kurulan elektronik güvenlik sistemleridir.
Bu sistemler duman dedektörü gibi çeşitli sensörlerden aldığı bilgiler sayesinde olası bir yangını daha 
başındayken tespit ederek yetkililerin en kısa sürede müdahale etmesini sağladığı gibi önceden tasarlanan 
ve programlanan senaryolara göre insanların tahliyesini yönlendirmeyi de sağlar. Asansörlerin en yakın 
kata getirilmesini, kapı ve turnikelerin kilitlerinin açılması, yangın söndürme sistemlerinin çalışması gibi bir 
çok fonksiyonu sağlayabilmektedir.
Yangın İhbar Sistemleri günümüzde ulusal kanun ve yönetmeliklerinde yönlendirmesi ile konutlardan 
AVM’lere, ofislerden plazalara, depolardan fabrikalar’a kadar birçok alanda kullanılmaktadır.
PlusTech olarak bizde müşterilerimizin talepleri doğrultusunda güncel bina yönetmeliklerine, kanunlara ve 
standartlara da uygun olacak şekilde Yangın İhbar Sistemleri projelendiriyor ve bunları hayata geçiriyoruz. 
Satış sonrası servis hizmetlerimiz ile de 7/24 destek vermeye devam ediyoruz.

KONVANSİYONEL SİSTEMLER
ADRESLENEBİLİR SİSTEMLER

EX-PROOF ENDÜSTRYEL SİSTEMLER
GÖRÜNTÜ İLE TESPİT YANGIN TESPİT SİSTEMLERİ



Geçiş Kontrol Sistemleri
Elektronik Güvenlik Sistemlerinin en önemli parçalarında biri olan Geçiş Kontrol Sistemleri Giriş ve çıkışların 
kontrol altına alınmasının gerekli olduğu tüm yapılarda kişi veya toplulukların güvenli bir şekilde giriş ve 
çıkışlarını kontrol etmek, sınırlandırmak ve takip edip yönetebilmek için kullanılan sistemlerdir. 

PlusTech olarak müşterilerimize sunduğumuz, Temel olarak İnsan ve Araç Geçiş Kontrol Sistemleri olarak 
ikiye ayrılan Geçiş Kontrol Sistemleri çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. 

• Kartlı Geçiş Sistemleri
• Biyometrik Geçiş Sistemleri
• PDKS Sistemleri
• Turnike Sistemleri
• Plaka Tanıma Sistemleri
• OGS Sistemleri
• Bariyer Sistemleri
• Otopark Yönlendirme Sistemleri
• X-Ray ve Metal Dedektörleri
• Araç Altı Görüntüleme Sistemleri
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Kartlı Geçiş Sistemleri
İnsan trafiğinin güvenlik amacı ile kontrol altında tutulması gereken alanlarda, kontrollü giriş çıkış 
sağlamanın en yaygın ve kullanışlı yolu Kartlı Geçiş Sistemleridir. 

Kamusal binalarda veya çeşitli işletme, hastane, okul, yurt, fabrika, residence, AVM vb. insanların yoğun 
olduğu alanlarda giriş-çıkışların denetlenmesi, yetkili olmayan kişilerin engellenmesi, yüksek güvenliğin 
sağlanması ve bu bilgilerin elektronik ortamda raporlanabilmesi amacı ile kurulan en ekonomik ve kullanımı 
kolay geçiş kontrol sistemidir.
Kartlı geçiş sistemlerinde ana ürünler kart okuyucu, kilit, buton ve panellerdir. Bu ürünler ile bağımsız veya 
ağ üzerinden birbirleri ile haberleşen olmak üzere farklı özelliklere sahip sistemler yapılabilmektedir. 

Ağ üzerinden kontrol edilen Kartlı Geçiş Sistemlerinde bütün okuyucular ve kapılar ağ altyapısı üzerinden 
birbirine bağlıdır. Dolayısıyla bütün cihazlar ve kapılar tek bir bilgisayardan kontrol edilebilir. Kullanıcı 
ekleme-silme, kullanıcı yetkilerini değiştirme ve geçmiş giriş-çıkış kayıtlarını görebilme gibi işlemler yapılabilir. 
Yangın algılama, Acil Anons ve CCTV sistemleri ile entegre edilebilir sistemlerdir.

Bağımsız çalışan Kartlı Geçiş Sistemlerinde her kapı ve her kart okuyucu bir diğerinden bağımsızdır ve hiçbir 
ortak altyapıları yoktur. Bağımsız sistemler daha ekonomik bir yapı olmakla beraber çok daha az özellik ve 
kontrol imkanı sunmaktadır. 

PlusTech olarak tüm bu ürün ve sistemleri müşterilerimizin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda projelendiriyor 
ve hayata geçiriyoruz.

ONLINE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ
STANDALONE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ

GEÇİŞ KONTROL PANELLERI
KİLİT VB. AKSESUARLAR

YAZILIMLAR



Biyometrik Geçiş Sistemleri
Biyometrik Geçiş Sistemleri yine insan trafiğinin güvenlik amacı ile kontrol altında tutulması gereken 
alanlarda, kontrollü giriş çıkış sağlamada kullanılan ve gün geçtikçe yaygınlaşan en güvenilir ve son 
teknoloji ürünlerden oluşan geçiş kontrol sistemi türüdür. 

Parmak izi, Avuç içi izi, İris tanıma, Yüz tanıma gibi çeşitleri bulunan ve her insanda birbirinden farklı olan 
kişisel özelliklere dayanarak çalışan Biyometrik Geçiş Sistemleri ile kısıtlanmış alanlara girişleri hatasız 
olarak kontrol altında tutabilirsiniz. Kopyalanamaz, çalınamaz ve taklit edilemez bu yöntemler sayesinde 
özel bölgelere girişler %100 güvenlik altındadır. 

PlusTech olarak Güvenlik ihtiyacının yüksek olduğu yapı ve alanlarda Biyometrik Geçiş Sistemleri 
projelendiriyor ve hayata geçiriyoruz.
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PARMAK İZİ TANIMA
YÜZ TANIMA
İRİS TANIMA

AVUÇ İZİ TANIMA
YAZILIMLAR



Personel Devamlılık Kontrol (PDKS) Sistemleri
PDKS  ile çalışanların giriş çıkış saatlerini kontrol edebilir ve sistem beraberinde sunulan yazılım sayesinde 
belirtilen mesai saatlerine göre personel puantajı ile personel maaşlarını hesaplayabilirsiniz.

Güvenlik ve Puantaj alanında önemli bir uygulama haline gelen kartlı ve biyometrik geçiş sistemleri ile 
entegre çalışabilen PDKS, iş verimliliği ve düzenin oluşturulmasına ilişkin hizmet özellikleriyle öne çıkmaktadır. 
Bu sistemler, binanın güvenilirliğini arttırırken, çalışma saatlerinin takip edilebilmesi ve değerlendirilmesiyle 
çalışma disiplininin oluşması açısından da somut veriler sunmaktadır. 

Yeni nesil Personel Devamlılık Kontrol Sistemleri mevcut yazılımları ile giriş çıkış takibinin yanında çok sayıda 
faydayı beraberinde getiriyor.
• Maaş, mesai ve kesintileri hesaplama
• Bordrolama işlemlerini sağlama
• Tatil ve izin günlerinin takibini sağlama
• Çalışanların ofis içindeki yol haritalarını çıkartma
• Personel yerlerini belirleme, acil durumlarda yoklama alma
• Gelen ziyaretçi bilgilerini yönetebilme

PlusTech olarak küçük işletmelerden çalışan sayılarının binleri bulunan işletmelere kadar tüm mevcut ve 
potansiyel müşterilerimize en ideal PDKS çözümlerini sunmaktayız. Müşterilerimizin talepleri ve ihtiyaçları 
doğrultusunda doğru ürün ve uygulamaları anahtar teslim olarak hayata geçirmekteyiz.

ONLINE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ
STANDALONE KARTLI GEÇİŞ SİSTEMİ

GEÇİŞ KONTROL PANELLERİ
KİLİT VB. AKSESUARLAR

YAZILIMLAR



Turnike Sistemleri
Turnike Sistemleri insan sirkülasyonunun fazla olduğu, giriş çıkışların kontrol altında tutulması gereken ama 
aynı zamanda geçişin hızlı ve düzenli olması istenilen yerlerde kullanılır. 
Bel ve boy seviyesinde tasarlanan turnikeler, farklı teknik konfigürasyon ve donanım opsiyonlarıyla 
müşterinin kullanım amacına göre üretilmektedir. Tripod, Hızlı Geçiş, Boy ve Swing Gate gibi farklı ihtiyaçlara 
yönelik farklı turnike modelleri bulunmaktadır.

Pek çok Geçiş Kontrol Sistemi ile entegre çalışabilen aynı zamanda bulunduğu yapının Yangın İhbar 
Sistemleri gibi mevcut güvenlik ve otomasyon altyapılar ile de entegre çalışabilen ürünlerdir. 

İhtiyacınız olan ürünlerden oluşan Turnike çözümlerimizi tüm altyapı ve üstyapı kurulum çalışmalarını da 
tamamlayarak kusursuz biçimde siz müşterilerimize teslim ediyoruz.
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TRIPOD TURNİKELER
HIZLI GEÇİŞ TURNİKELERİ

BOY TURNİKELERİ
SWING GATE TURNİKELERİ

KÜPEŞTE ÜRÜNLERİ



Bariyer Sistemleri
Bariyer Sistemleri binalar ve tesisler de araçların giriş – çıkışlarını kontrol altında tutmak, trafiği yönlendirmek 
ve güvenliklerini sağlamak amacı ile kullanılan caydırıcı ve engelleyici bir sistem türüdür.

Bariyer çeşitleri kullanım amacına yönelik olarak; Kollu Bariyer, Mantar Bariyer, Road Blocker, Kayar Kapı ve 
Yol Tuzakları gibi farklı modeller bulunmaktadır. Kullanılması düşünülen alan ve amacına göre uygun model 
seçilere uygulama yapılır.

Tüm Bariyer çeşitlerimiz Geçiş Kontrol Sistemleri ile entegre çalışabilmektedir. Örnek olarak Plaka Tanıma 
veya OGS Sistemi ile bariyerlerinizin otomatik olarak açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz.
 
Kollu Bariyerler 2mt. den başlayan kol uzunlukları çeşitleri ile araçların kontrollü giriş-çıkış yapması istenilen 
geçiş noktalarına yerleştirilen uzaktan kumandalı sistemlerdir. 

Mantar Bariyerler, yüksek güvenlik gerektiren alanlarda kullanılmaktadır. Kontrollü araç giriş-çıkışları 
sağlamasının yanı sıra belli bir hızda gelen araç çarpmalarına karşı koyarak olası saldırıları ve izinsiz girişleri 
engelleyebilme özelliklerine sahiptir. Hidrolik sistem altyapısına sahip olan bu sistemler hızlı açılıp kapanma, 
elektrik kesintilerinde çalışma, panik butonu gibi pek çok özelliğe sahiptir. Uzaktan kumandalı ve manuel 
butonlu versiyonları mevcuttur. 

Road Blockerlar, üst düzey güvenlik gereksinimi olan iş merkezi, tesis, AVM, resmi kuruluşlar, diplomatik 
binalar vb. noktalarda geçiş güvenliği ve kontrolünü sağlamak üzere tasarlanmışlardır. Her türlü araçlı 
saldırıları önlemek için kesin çözümdür. Güçlü ve hızlı motor sistemi sayesinde gecikme olmaksızın açılan ve 
kapanan bu sistem kumanda, buton gibi tüm Geçiş Kontrol Sistemleri ile çalışabilmektedir. 

KOLLU BARİYER
MANTAR BARİYER

ROAD BLOCKER
YER TUZAKLARI

KAYAR KAPI
KİŞİSEL OTOPARK BARİYER VE DİREKLERİ

TRAFİK EKIPMANLARI 





PlusTech Güvenlik Sistemleri A.Ş.
Bahçeşehir 2. Kısım Mh. Hoşdere Cd. Tuna Sk. No: 1/B 

Başakşehir/İstanbul
T: 0212 672 74 46 - info@plustech.com.tr


