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Τα κλειδιά δεν χρειάζονται, η πόρτα κλειδώνει από μόνη της
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Κλειδαριά αυτόματου κλειδώματος

Κάθε φορά που κλείνουμε την πόρτα, όλα τα σημεία 
κλειδώματος ενεργοποιούνται αυτόνομα, επειδή το νέο 
σύστημα κλειδώματος της Maico ενεργοποιεί το 
κλείδωμα χωρίς τη χρήση κλειδιού από εμάς.
Διατίθεται σε δύο εκδόσεις: μηχανική - η απλούστερη 
έκδοση, για πόρτες εισόδου ιδιωτικών κατοικιών - και 
ηλεκτρική, η πόρτα κλείνει μηχανικά και ανοίγει με 
ηλεκτρικό έλεγχο. Αυτή η έκδοση είναι κατάλληλη για 
ιδιωτικές κατοικίες αλλά και για κτίρια όπου 
διαφορετικοί άνθρωποι δεν έρχονται κατ 'ανάγκη με 
ένα κλειδί, όπως για παράδειγμα τα γραφεία που 
προσέρχονται πληκτρολογώντας κωδικό στο 
αριθμητικό πληκτρολόγιο ή σε πολυκατοικίες με 
ενδοεπικοινωνία.



Τριπλή ασφάλεια
Απλά κλείστε την πόρτα και η 
κλειδαριά ανοίγει αυτόματα: η 
πόρτα είναι κλειδωμένη, οπότε 
κανείς δεν μπορεί να εισέλθει, 
αλλά οποιοσδήποτε από το 
εσωτερικό μπορεί να βγει απλά 
χαμηλώνοντας τη λαβή.
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Κλείδωμα σε 3 σημεία, χωρίς τη χρήση κλειδιού!

Τρία σημεία κλειδώματος
3 κλειδώματα εκτείνονται 
ταυτόχρονα, εξασφαλίζοντας 
την ομοιόμορφη εφαρμογή του 
φύλλου στο πλαίσιο σε όλο το 
ύψος της πόρτας. Αυτό 
εμποδίζει την εισροή αέρα ή 
υγρασίας από το σπίτι (εικόνες 
1 έως 3).

Οι μηχανισμοί κλεισίματος
Το αντίκρυσμα του κεντρικού 
κουτιού ενεργοποιεί τους 
μηχανισμούς που κλειδώνουν 
την πόρτα: 2 γάντζους και 
γλώσσες καθώς και τα κεντρικά 
κλειδώματα. Τώρα η πόρτα 
είναι κλειστή (κλειδωμένη) 
χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί 
τα πλήκτρα (εικόνες 4 έως 6).
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Κλειδαριά αυτόματου κλειδώματος – μηχανικής λειτουργίας

MACO PROTECT Ξύλο και PVC

Απλά κλείνοντας την πόρτα, κλειδώνει μέσα ... 
χωρίς το κλειδί!

 Από την εξωτερική πλευρά η πόρτα μπορεί 
να ανοίξει μόνο με μία στροφή του κλειδιού

 Από το εσωτερικό μπορεί να ανοίξει ανά 
πάσα στιγμή με τη χρήση της λαβής

 Εάν είναι επιθυμητό, μπορεί επίσης να 
κλειδωθεί από το εσωτερικό: με αυτό τον 
τρόπο η λαβή ακινητοποιείται – κλειδώνει 
αποτρέποντας, για παράδειγμα, μικρά 
παιδιά από τυχαία έξοδο.

Με λειτουργία ημέρας

Ο μηχανισμός "ημέρας" μπορεί, επίσης, να 
προστεθεί σε μια κλειδαριά που έχει ήδη 
τοποθετηθεί και σας επιτρέπει να εισέλθετε στο 
σπίτι απλά πιέζοντας την πόρτα.

 Ιδανική για τις πόρτες που επηρεάζονται 
καθημερινά από ένα συνεχές άνοιγμα-
κλείσιμο (γραφεία, καταστήματα, δημόσια 
κτίρια) και ότι, με αυτή τη λύση, 
παραμένουν πάντα στη σωστή θέση, 
ακόμη και σε περιοχές με δυνατό άνεμο 
(καταπόνηση), λόγω των κλειδωμάτων της 
κλειδαριάς

 Απλή και γρήγορη ενεργοποίηση / 
απενεργοποίηση της λειτουργίας ημέρας 
μέσω μηχανισμού στην πρόσοψη της 
κλειδαριάς

Με τον περιοριστή ανοίγματος 

 Επιτρέπει περιορισμένο άνοιγμα της 
πόρτας, για ασφάλεια

 Απόκρυψη, δεν θέτει σε κίνδυνο την 
αισθητική της πόρτας όπως οι 
παραδοσιακές

 Από το εσωτερικό, ενεργοποιείται από 
τη λαβή (πάνω στον περιοριστή)

 Από το εξωτερικό λειτουργεί με το 
κύριο κλειδί, χωρίς να χρειάζονται 
δευτερεύοντα κλειδιά
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Χειρισμός λειτουργίας ημέρας-νυκτός

Περιοριστής ανοίγματος
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Κλειδαριά αυτόματου κλειδώματος – ηλεκτρικής λειτουργίας

 Λειτουργεί γρήγορα, χωρίς κλειδί, 
με τον κινητήρα - ο οποίος μπορεί 
επίσης να ενσωματωθεί και σε, 
ήδη, τοποθετημένες πόρτες

 Συμβατό με λύσεις πρόσβασης 
Maco openDoor: ανιχνευτής 
δακτυλικών αποτυπωμάτων, 
αριθμητικό πληκτρολόγιο ή 
αναμεταδότης

 Συνδυάζεται με τις πιο 
διαδεδομένες λύσεις πρόσβασης 
στην αγορά

 Μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα 
ενδοεπικοινωνίας

 Απενεργοποίηση της λειτουργίας 
ημέρας (ολίσθηση μισής διαδρομής 
του διακόπτη που βρίσκεται στην 
πρόσοψη στην κλειδαριάς)

 Δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα 
αυτόματου ανοίγματος

 Η χρήση του κλειδιού είναι πάντοτε 
δυνατή, ακόμη και σε περίπτωση 
πτώσης τάσης στη γραμμή 
ηλεκτρικής ενέργειας

 Από μέσα μπορεί να ανοίξει εύκολα 
με τη λαβή

MACO PROTECT Ξύλο και PVC
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Συστήματα πρόσβασης

Τα συστήματα πρόσβασης της Maico προσφέρουν 
όλα τα χαρακτηριστικά για την ασφαλή διαχείριση 
της εισόδου στο σπίτι.
Παρέχονται με καλώδια και συνδέσμους και είναι 
ιδανικά για εγκατάσταση μαζί με την ηλεκτρική 
κλειδαριά αυτόματου κλειδώματος.
Πηγαίνετε στο σπίτι και χωρίς να ψάξετε τα 
πλήκτρα, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ή 
τοποθετήσετε το δάχτυλό σας στον ανιχνευτή 
δακτυλικών αποτυπωμάτων και ανοίγει η πόρτα.

MACO PROTECT Ξύλο και PVC
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Ανιχνευτής δακτυλικών αποτυπωμάτων
Για να ανοίξετε την πόρτα με ένα δάχτυλο 
τίποτα καλύτερο από τον ανιχνευτή 
δακτυλικών αποτυπωμάτων, αν αυτό είναι 
ενσωματωμένο στη λαβή. Και εδώ βρίσκεται 
η κορυφαία λύση της Maico. 
Η χαλύβδινη λαβή είναι διαθέσιμη σε δύο 
παραλλαγές: με ευθείες ή κεκλιμένες 
στηρίξεις. Ο ανιχνευτής με την τεχνολογία 
BT Bluetooth Touchkey σάς επιτρέπει να 
διαχειρίζεστε τον έλεγχο των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων που έχουν καταγραφεί μέσω 
μιας εφαρμογής smartphone, 
εξασφαλίζοντας πάντα μέγιστη ασφάλεια.

Αριθμητικό πληκτρολόγιο
Προηγμένος σχεδιασμός και ανθρακί μαύρο 
χρώμα για την οθόνη αφής. Μπορεί να 
εισαχθεί εύκολα στην πλάκα της πόρτας, 
μετά το φρεζάρισμα, ή μπορεί επίσης να 
τοποθετηθεί στον εξωτερικό τοίχο, αφού δεν 
επηρεάζεται από τον καιρό. Απολύτως 
ασφαλές χάρη στη μονάδα ελέγχου που 
παραμένει μέσα στο σπίτι.

Αναμεταδότης
Ο αναμεταδότης δεν είναι τίποτα 
περισσότερο από μια ηλεκτρονική συσκευή 
με μνήμη (chip) στην οποία καταχωρείται 
ένας μυστικός και μοναδικός κωδικός που 
αναγνωρίζεται από μια ηλεκτρονική μονάδα 
ελέγχου.
Εσείς γνωρίζετε το αυτοκίνητό σας; Εδώ: τα 
κλειδιά είναι ο αναμεταδότης και στο 
αυτοκίνητο υπάρχει μια μονάδα ελέγχου που 
συνδέεται με αυτό. Ακόμη και τα κλειδιά του 
σπιτιού μπορούν τώρα να αντικατασταθούν 
από έναν "αναμεταδότη" που συνδέεται με 
την ηλεκτρική κλειδαριά. Έτσι μπορείτε να 
ανοίξετε την πόρτα του σπιτιού με έναν 
ειδικό αναμεταδότη ή, αφού το έχετε 
προγραμματίσει, μπορείτε να συσχετίσετε 
τον κωδικό κλειδώματος με το κλειδί του 
αυτοκινήτου σας ή την πιστωτική σας κάρτα. 
Ο οπτικός αναγνώστης μπορεί να 
ενσωματωθεί στον πίνακα της πόρτας και τη 
μονάδα ελέγχου στο πλαίσιο της πόρτας και 
να είναι εύκολα απενεργοποιούμενος και 
προγραμματιζόμενος: με τον τρόπο αυτό 
είναι εύκολο να απενεργοποιηθεί ένας 
κωδικός / αναμεταδότης και να 
ενεργοποιηθεί ένας άλλος, π.χ. σε περίπτωση 
απώλειας.
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Ανιχνευτής δακτυλικών αποτυπωμάτων

Διάφοροι τύποι ‘αναμεταδότη’

Αριθμητικό πληκτρολόγιο

Οπτικός αναγνώστης
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Λύση για 2 φύλλα

Με την αυτόματη κλειδαριά και τις πλατιές 
πόρτες, οι οποίες χρειάζονται δεύτερο 
φύλλο, δεν υπάρχει πρόβλημα: το δεύτερο 
φύλλο μπορεί να ανοίγει ή να κλείνει εύκολα 
με τη χρήση ράβδου μοχλού. 
Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σύρτες σε συνδυασμό με τα κατάλληλα 
αντικρύσματα.

Προμετωπίδα (πρόσοψη) σχήματος "Τ"

Η ασφάλεια και τα αισθητικά χαρακτηριστικά 
της επιπέδου προμετωπίδας πλάτους 24mm 
σε συνδυασμό με πατούρα τοποθέτησης 
(μηχανισμού) 16mm

 Δεν υπάρχει κενός χώρος αποθήκευσης 
μεταξύ προμετωπίδας και πατούρας 
τοποθέτησης

 Το πλάτος των 24mm εξασφαλίζει την 
κάλυψη σχισμών που μπορεί να 
προκύψουν κατά την τοποθέτηση

 Μεγαλύτερη αντοχή σε σύγκριση με την 
προμετωπίδα των 16mm

 Εύκολη συναρμολόγηση και θέσεις 
βιδώματος όμοια με αυτή των 
τυποποιημένων προμετωπίδων

MACO PROTECT Ξύλο και PVC14



1 - Κλειδαριά αυτόματου 
κλειδώματος 3 σημείων με 
κινητήρα
Υψηλή ασφάλεια με ταυτόχρονη 
και αυτόματη ενεργοποίηση των 
τριών σημείων ασφάλισης
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2 - Σύστημα κατά της 
παραβίασης
Η μονάδα ελέγχου προστατεύεται 
από οποιαδήποτε απόπειρα 
παραβίασης της

3 - Κινητήρας
Η κλειδαριά λειτουργεί αυτόματα, 
γρήγορα και ήσυχα

4 - Ανιχνευτής δακτυλικών 
αποτυπωμάτων
Ενσωματωμένο στη λαβή: 
σχεδιασμός και λειτουργική λύση

5 – Έτοιμο προς χρήση
Η σύνδεση των καλωδίων είναι απλή 
και διακριτική χάρη στις 
προκαθορισμένες θέσεις σύνδεσεις

6 - Εύκολη εγκατάσταση
Η πόρτα τοποθετείται εύκολα , χάρη 
στην πρίζα με βύσματα ή ακίδες 
επαφής



UNA AZIENDA DEL GRUPPO MACO 

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173 - 5020 Salzburg - Austria

TEL  +43 (0)662 6196-0 FAX  +43 (0)662 6196-1449 
maco@maco.at - www.maco.at

MAICO SRL

ZONA ARTIGIANALE, 15
I-39015 S. LEONARDO (BZ)
TEL +39 0473 65 12 00 FAX +39 0473 65 13 00  
www.maico.com
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Προσθέτουμε αξία στα κουφώματα
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