
PRÍSTUPOVÉ 
RIEŠENIA
POHODLNÝ A BEZPEČNÝ PRÍSTUP

H
LI

NÍ
K

DR
EV

O
PV

C

TECHNIKA V POHYBE
www.maco.eu



Či ide o klávesnicu na zadávanie kódu, odtlačok 
prsta alebo transpondér:
prístupové riešenia MACO zo série openDoor umožňujú 
bezpečné a pohodlné otváranie dverí úplne bez kľúča.

Prístupové riešenia 
pre každú príležitosť



Dobre premyslené,
mnoho výhod:

Moderný dizajn

Pre majiteľov rodinných domov a bytov

Decentný vzhľad vďaka integrácii do krídla dverí

Rôzne technológie otvárania umožňujú splniť indi-
viduálne potreby zákazníka: Odtlačok prsta s alebo 
bez rozhrania Bluetooth, klávesnica na zadávanie 
kódu alebo transpondér

Všestranné a praktické použitie

Prístupové riešenia MACO openDoor ponúkajú všetky funkcie potrebné na ovládanie zámku 
vchodových dverí. Sú kompletne prefabrikované spolu s príslušnými káblovými a zástrčkovými 
spojeniami a presne zosúladené so sortimentom zámkov MACO. Jednoduchá inštalácia a 
konfigurácia – všetko od jedného dodávateľa. Stačí sa vrátiť domov, zadať kód alebo priložiť 
prst a dvere sa otvoria. Úplne bez kľúča.

Otvárať dvere je aj v prípade výpadku elektrickej 
energie alebo zabudnutého kódu naďalej možné 
pomocou kľúča

Jednoduché spracovanie a rýchla kabeláž Plug-N-
Play prostredníctvom prefabrikovaných, zásuvných 
káblových zväzkov

Jednotná riadiaca jednotka pre riešenia klávesnice 
na zadávanie kódu a odtlačkov prstov

Možnosť použitia s automatickými a motorickými 
zámkami



Riešenie biometrického prístupu:
dvere sa otvárajú prostredníctvom 
prstového skenera
Či sú integrované na dverách alebo v kľučke, riešenia odtlačkov prstov zo série openDoor sú u zákazníkov obľúbené.
Niet divu! Pri výhodách, ktoré sa týmto naskytujú: prst sa stáva kľúčom a vymknutie je nemožné. Hľadanie kľúčov sa skončilo, strata 
alebo krádež kľúčov patria minulosti.

SKENER OPENDOOR – 
KEĎ SA PRST STÁVA KĽÚČOM

Je možné uložiť až 99 odtlačkov prstov.
Možno takto naprogramovať niekoľko prstov na osobu –  
ukazovák, prostredník a prstenník sú štandard. Toto sa uskutoční 
priamo pri dverách. Inteligentný softvér deteguje aj zmeny, ako 
je napríklad rast detských prstov alebo drobné zranenia. Učí sa 
s vami.

ELEGANTNÉ A PRAKTICKÉ

Matný povrch z ušľachtilej ocele a nízka hĺbka 
zabudovania robia skener moderným dizajnovým prvkom pre 
integráciu do vysokokvalitných vchodových dverí. Riadiaca 
jednotka je taká malá, že je integrovaná do kábla a zapadá do 
drážky dverí bez dodatočného frézovania.

pohodlné otváranie 
prostredníctvom 

prstového skenera

chránené proti neoprávnene 
manipulácii

reprodukcia odtlačkov prstov je 
nemožná

možnosť používania v exteriéri

rýchla reakčná doba

elegantná integrácia



Jednoduché spravovanie a otváranie 
prostredníctvom smartfónu
Ak chcete otvárať dvere prostredníctvom smartfónu a spravovať 
autorizácie prístupu ešte jednoduchšie, môžete skombinovať prstový 
skener s funkciou Bluetooth. V aplikácii sa odtlačok prsta používateľa raz 
naprogramuje a môže byť kedykoľvek vymazaný alebo deaktivovaný. 

DOBRE CHRÁNENÉ

Prstový skener a smartfón sú navzájom maximálne bezpečne spojené 
šifrovanou dátovou vetou. Okrem toho je aplikácia chránená heslom 
prostredníctvom bezpečnostného kódu. Bezpečnostný kód chráni v 
prípade straty mobilného telefónu pred otvorením dverí neoprávnenými 
osobami.

MAJTE VŠETKO POD 
KONTROLOU

Kráľovskú triedu biometrickej kontroly 
prístupu predstavuje madlo s prstovým 
skenerom s funkciou Bluetooth. 
Kombinuje otváranie prostredníctvom 
odtlačkov prstov a smartfónu s 
jednoduchým spravovaním, 
bezpečnosťou a špičkovým dizajnom. S 
dvoma dizajnovými variantmi, s rovným 
a šikmým tvarom podpery a povrchom 
z matnej ušľachtilej ocele, je všetko pod 
kontrolou.

OTVÁRANIE DVERÍ 
PROSTREDNÍCTVOM 
SMARTFÓNU

Ak je povolený smartfón na dosah, dvere 
v bezprostrednej blízkosti sa môžu otvoriť 
aj s mobilným telefónom.
Vhodné napr. pri vykladaní vozidla, pre 
osoby so zdravotným postihnutím alebo v 
prípade dverí s automatickým otváraním.

Domovská aplikácia ekey je k dispozícii na 
stiahnutie zadarmo:



RIEŠENIE TRANSPONDER 2 V 1

Ak kľúčom vozidla otvoríte aj domové 
dvere, potom ide o bezkontaktnú 
identifikáciu. Vďaka bezkontaktnej 
identifikácii sa môže až 150 transpondérov 
– či už EC karty alebo kľúče od auta s 
diaľkovým ovládaním – zmeniť na čipový 
otvárač dverí. Samostatné prístupové 
médium už nie je potrebné.
Čítacia jednotka, vyrobená z elegantnej 
ušľachtilej ocele, môže byť integrovaná 

do krídla dverí a riadiaca jednotka do 
profilu dverí. Veľmi jednoduché je spra-
vovať a potvrdzovať otváranie prostred-
níctvom vizuálnej signalizácie. Program-
ovaciu kartu môžete použiť k pridávaniu 
ďalších transpondérov a tieto je možné 
programovacou kartou kedykoľvek znova 
odstrániť. Tým sa eliminuje nákladná 
výmena cylindrickej vložky v prípade 
„straty kľúča“.

PREMYSLENÁ BEZPEČNOSŤ

Rovnako ako u všetkých produktov MACO 
je aj tu štandardne integrovaná metóda 
šifrovania. Spárovanie medzi čítacou 
jednotkou a transpondérom eliminuje 
akúkoľvek manipuláciu a technika sa tak 
stáva úplne bezpečnou.

Klasické riešenie – otvorte domové dvere 
kódom alebo čipom
Dvere sa dajú otvoriť rýchlo a jednoducho zadaním individuálneho, 4 až 8-miestneho, kódu. Kľúče, smartfóny alebo iné fyzické 
nosiče už nie sú potrebné. Celkovo možno uložiť 99 sekvencií čísel. Ak má byť osoba zbavená prístupového oprávnenia, jej kód sa 
jednoducho odstráni. Je to také jednoduché.

KLÁVESNICA OPENDOOR

Klávesnicu charakterizuje vysokokvalitný 
dizajn v antracitovej farbe s povrchom z 
ušľachtilého skla, ako aj pohodlná obsluha 
vďaka prvotriednemu dotykovému displeju. 
Podsvietený, kapacitný displej potvrd-
zuje správny kód optickou a akustickou 
signalizáciou a dá sa spravovať priamo na 
klávesnici.
Je tiež odolná proti poveternostným 
vplyvom a preto je vhodná na použitie v 
nechránených vonkajších priestoroch. 

Jednoduchým frézovaním sa dá ľahko 
upevniť v krídle dverí.

BEZ KĽÚČA, ALE 
„ZAKĽÚČOVANÉ“

Komunikácia je zašifrovaná a chránená voči 
neoprávnenej manipulácii, vďaka zabudo-
vanej riadiacej jednotke vnútri krídla.



1

2 4

5

6

3

1

2

1

1

5
3

44

6

Plug-N-Play:
kompletný systém s kontrolou prístupu

VŠETKO OD JEDNÉHO DODÁVATEĽA

3-STRELKOVÝ ZÁMOK DVERÍ  S 
MOTORICKÝM OTVÁRANÍM
Vysoká bezpečnosť samostatným 
blokovaním oceľových hákov a 
západky.

PLUG-N-PLAY
Jednoduché, nezameniteľné 
zástrčkové spojenie.

Odtlačok prsta IINTEGROVANÝ V 
KĽUČKE DVERÍ

Maximálny komfort prostredníctvom 
MOTORICKÉHO ODBLOKOVANIA

NEKOMPLIKOVANÉ ZAVESENIE A 
VYVESENIE dverí vďaka zásuvnej 
káblovej prechodke

CHRÁNENÉ PROTI 
NEOPRÁVNENEJ MANIPULÁCII
Kontrolná jednotka je chránená 
proti zásahu neoprávnenými 
osobami.



VITAJTE v MACO! Požiadajte o zámky dverí, dodatočné komponenty dverí, ako 
aj produkty pre plne automatizované vchodové dvere. V MACO získate všetko od 
jedného dodávateľa.

PREMYSLENÉ DO NAJMENŠIEHO DETAILU.
ABY VÁŠ DOMOV ZOSTAL DOMOVOM.

www.maco.euMAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173, 5020 Salzburg
Tel +43 662 6196-0
maco@maco.eu

Obj. č. 757707 – Dátum vyhotovenia: február 2018 
Všetky práva a zmeny sú vyhradené.
Zdroje obrázkov: MACO a fotolia.com

Tento tlačený dokument podlieha priebežnému prepracovaniu.
Aktuálnu verziu nájdete na 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758554/757707.pdf 
alebo si naskenujte QR kód.

Ste spokojní?
Tešíme sa na vašu odozvu feedback@maco.eu


