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MACO 
MULTI SECUAIR 
Zabezpečená mikroventilační poloha

MULTI OTVÍRAVÁ A OTVÍRAVĚ-SKLOPNÁ KOVÁNÍ



222

Odcházejte z domu s vyklopenými 
okny s pocitem bezpečí. Nemějte 
strach z nezvaných hostů nebo 
nenadálé přeháňky. Zabezpečená 
ventilační poloha zajistí svým zkráceným 
rozsahem vyklopení bezpečnost a 
umožní větrat energeticky efektivním 
způsobem. Odpovídá modernímu 
životnímu stylu, kdy za dlouhé 
nepřítomnosti nebo stále se zvyšující 
vzduchotěsnosti obvodových plášťů 
zajišťuje průběžnou ventilaci a 
konstantní klima v místnostech. 
Větrání za vaší nepřítomnosti, a 
přesto s bezpečnostní třídou proti 
vloupání RC 2: 
MACO MULTI SECUAIR

BEZPEČNÉ 
VYKLOPENÍ
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OKNA  ·  DVEŘE  ·  POSUVNÉ DVEŘE

VYKLOPENÍ V CELÉM ROZSAHU

OTEVŘENO

BEZPEČNÉ VĚTRÁNÍ

ZAVŘENO

ZABEZPEČENÉ VĚTRÁNÍ PRO 
VYŠŠÍ KOMFORT

MACO MULTI SECUAIR jen jedním 
doplňujícím artiklem rozšiřuje možnosti 
vyklápění a umožňuje větrat bezpečně. 
Vedle obvyklého vyklopení v celém 
rozsahu vyklopení v nově přidané poloze 
kliky 135° je nyní možné redukované 
vyklopené otevření v obvyklé poloze 
180°. Tehdy se okenní křídlo nahoře 
odkloní od rámu maximálně o 10 mm, 
dole zůstane rám zakotven a zamezuje 
průniku dešťové vody. Snížený objem 
přívodu vzduchu zajišťuje dostatečný 
přívod čerstvého vzduchu s nižší 
energetickou ztrátou. Redukovaná 
ventilační poloha umožňuje větrat za 
vaší nepřítomnosti se zachováním 
plné bezpečnosti.
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• Rozšíření portfolia vašich produktů

• Lze využít standardně zpracovávaný 
sortiment Multi Matic Premium

• Stejné kování křídel jako Multi Matic 
Premium pro všechny velikosti křídel

• Jednoduché zpracování díky 
podrobným montážním pokynům

• Profilově závislé díly na přání

• Samoseřiditelné uzavírací díly

• Vysoce kvalitní materiál 
uzavíracích dílů

• Možnost loga zákazníka

• Nízké náklady na skladování, 
protože tuto funkci lze realizovat 
pouze jedním doplňujícím artiklem

VÝHODY PRO VÁS JAKO VÝROBCE OKEN

VĚTRÁNÍ S BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDOU RC 2 
KŘÍDLO JE NAHOŘE ODSAZENO O 10 MM: 
VZDUCH PROUDÍ DOVNITŘ, VODA PŘI 
DEŠTI ZŮSTÁVÁ VENKU.
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OKNA  ·  DVEŘE  ·  POSUVNÉ DVEŘE

• Jedinečná, dodatečná funkce 
okna pro zabezpečené větrání

• Obvyklé ovládání okna s nově 
přidanou polohou kliky

• Zabezpečená ventilační poloha chrání 
před průnikem vody v nepřítomnosti 

• Energeticky efektivní cirkulace vzdu-
chu a přívod čerstvého vzduchu v 
nepřítomnosti

• Vstupující vzduch je v redukované 
ventilační poloze předehříván

• Není průvan (v redukované ventilační 
poloze), protože křídlo není odsazeno 
po celém obvodu

• Pojistka proti přibouchnutí pro obě 
ventilační polohy 

• Je možná bezpečnostní třída 
RC 2 podle EN 1627

• Volitelně nabízeno s extrémně 
antikorozní povrchovou úpravou 
TRICOAT-PLUS (na přání)

UŽITEK PRO KONCOVÉHO UŽIVATELE
Ochrana a komfort

ENERGETICKY EFEKTIVNÍ CIRKULACE VZDUCHU A 
PŘÍVOD ČERSTVÉHO VZDUCHU V NEPŘÍTOMNOSTI
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OKNA  ·  DVEŘE  ·  POSUVNÉ DVEŘE

• Max. hmotnost křídla 120 kg 
(závisí na závěsové straně)

• Pro program kování MULTI-MATIC

• Pro jednokřídlová okna/dveře

• Pro pravoúhlé otvíravě-výklopné 
prvky

• Pro balkonové dveře s profilem 
rámu po obvodu

• Pro dřevo a plast

• Oblast použití 
FFB 601 - 1300 mm 
FFH 661 - 2600 mm

• Rozsah vyklopení v běžné 
ventilační poloze cca 120 – 128 mm, 
závisí na použité závěsové straně 

• Rozsah vyklopení v zabezpečené 
ventilační poloze cca 10 mm

• Bezpečnostní klika s polohou 135° 
je pro RC bezpečnost nezbytná 

• Pro systémy se závěsy viditelnými 
na rámu

• Pro systémy profilů s rozměrem mezi 
drážkou v křídle a rámem 12 mm

• Pro systémy s odsazením 
osy kování 13 mm

• Minimální hloubka falce 30 mm

• Rozsah nastavení pro výškový, 
boční a přítlačný tlak podle použité 
závěsové strany

• Empirická hodnota výměny vzduchu 
pro formát 1000 x 2250 mm: 
86 m³/h při 2 pascalech

POPIS VÝROBKU
Technický rozsah použití
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