
OTVORTE SI 
BEZ KĽÚČA
ELEKTRICKÉ A MECHANICKÉ VRÁTNIKY PRE
DIAĽKOVÉ A DENNÉ ODBLOKOVANIE VCHODOVÝCH DVERÍ

TECHNIKA V POHYBE
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Prajete si vchodové dvere s celodenným prístupom bez 
použitia kľúča? Využívajte na tento účel elektrické vrátniky 
MACO na denné alebo diaľkové odblokovanie prostredníctvom 
interkomunikačného zariadenia alebo kontroly prístupu – či už 
v ordináciách, v kanceláriách, v bytových domoch alebo v 
svojom domove.

Odblokovanie vchodových 
dverí počas dňa



MECHANICKÉ VRÁTNIKY DVERÍ

Mechanické vrátniky umožňujú odblokovanie dverí počas dňa bez potreby akejkoľvek kabeláže – ideálne 
riešenie, ak chcete v určitých denných hodinách otvárať mechanické, resp. mechanicko-automatické 
viacbodové zámky, ovládané pomocou cylindrickej vložky, bez použitia kľúča zvonku. Prioritne sa však 
používajú pre dverové zámky s motorickým otváraním, pretože v tomto prípade preberá zamknutie a 
odomknutie motor.

ELEKTRICKÉ VRÁTNIKY DVERÍ

Elektrické vrátniky sa používajú pri mechanických a mechanicko-automatických viacbodových zámkoch ov-
ládaných pomocou cylindrickej vložky, keď sa majú dvere pohodlne otvárať na diaľku prostredníctvom vstupného 
bytového systému, prstového skenera, klávesnice na zadávanie kódu alebo nástenného spínača. Všetky elektrické 
otvárače ponúkajú dodatočnú funkciu mechanického denného odblokovania v štandardnej verzii.

ELEKTRICKÉ VRÁTNIKY DVERÍ S ARETÁCIOU

Na želanie sú k dispozícii všetky varianty elektrického vrátnika voliteľne aj s funkciou aretácie. Aretácia 
umožňuje časovo oneskorené otvorenie dverí po elektronickom impulze a zostáva otvorená, kým sa dverné 
krídlo opätovne nezatvorí.

Varianty
Nech je situácia vstupu akákoľvek, vždy je k dispozícii vhodný variant otvorenia. Prehľad zobrazuje, ktorý typ elektrického vrátnika 
je možné vzhľadom na danú vstupnú situáciu použiť a ktorý typ zámku dverí je preň vhodný. Predpoklad správneho fungovania: 
dvere nesmú byť uzamknuté.

Z-TS Z-TF A-TS A-TS s motorom M-TS
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Z-TS Z-TF A-TS A-TS s motorom M-TS
✔ ✔ ✔ – –

Z-TS Z-TF A-TS A-TS s motorom M-TS
✔ ✔ ✔ – –



ŠTANDARDNÉ

• Pre dverné uzávery a uzáverové lišty z U 6x32x9 a 
U 6x32x9 (PVC)

• Pre rohové uzávery s dlhým ramenom (drevo)

VRÁTNIKY DVERÍ S INTEGROVANOU 
POSUVNOU ZÁPADKOU

• Pre dverné uzávery z U 6x24x6 s otvorenou prednou 
hranou v oblasti západky (hliník)

• Pre dverné uzávery a uzáverové lišty z F 24x3 (hliník)
• Pre rohové uzávery s krátkym ramenom (drevo)

VRÁTNIKY DVERÍ S VÝREZOM PRE 
POSUVNÚ ZÁPADKU

• Pre dverné uzávery a uzáverové lišty
• F 32x3 s integrovanou posuvnou západkou (PVC)
• Pre dverné uzávery a uzáverové lišty
• F 44x3 s integrovanou posuvnou západkou (PVC)

Konštrukčné prevedenia
Mechanické aj elektrické vrátniky dverí sú voliteľne k dispozícii s posuvnou západkou alebo s výrezom pre posuvnú západku na 
zakrytie rôznych konštrukčných variant, profilových geometrií a prevedení dverných uzáverov. Váš odborný poradca MACO vám 
pomôže pri výbere vhodného variantu produktu vzhľadom na vašu individuálnu montážnu situáciu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozsah nastavenia -2 / +1 mm

Funkcia západky rádiusová západka

Ťažná sila 3750 N

Prevádzková teplota -15 °C až +40 °C

Počet cyklov 200.000

Smer dorazu dverí pravý/ľavý

Napätie 10-24 V AC

Menovitý odpor 43 Ω

VRÁTNIKY DVERÍ S INTEGROVANOU 
POSUVNOU ZÁPADKOU V ÚZKOM VYHOTOVENÍ

• Pre dverné uzávery z U 6x24x6 s uzatvorenou 
prednou hranou v oblasti západky (hliník)

• Pre dverné uzávery a uzáverové lišty z U 6x24x6 (drevo)
• Pre dverné uzávery a uzáverové lišty z U 8x28x8 (drevo)



Kompaktný sortiment s mnohými 
výhodami

MECHANICKÉ ALEBO ELEKTRICKÉ?

Elektrické vrátniky dverí MACO ponúkajú oboje – jednoduchá realizácia, 
pohodlné ovládanie. Mechanický variant, nazývaný tiež denné odblok-
ovanie, uvoľňuje strelku zámku ručným prepnutím malej páčky. Elektrické 
otvárače dverí uvoľňujú strelku zámku prostredníctvom impulzov vydaných 
zo vstupného bytového systému, odtlačkov prstov alebo tlačidiel. Vyberte si 
podľa vašej individuálnej potreby.

K dispozícii ako elektrické alebo mechanické 
vrátniky dverí

Všetky varianty štandardne dostupné aj s 
manuálnym odblokovaním 

Voliteľne k dispozícii s funkciou aretácie

K dispozícii sú rôzne možnosti konštrukčného  
prevedenia

Nastaviteľné časti západky pre presné nastavenie 
funkcie zatvárania

Exaktne prispôsobené príslušným dverným zámkom 
PROTECT

Ideálne pre všetky dverné uzávery a uzáverové lišty 
značky MACO

Mimoriadne vhodné aj na dodatočnú montáž a 
opravy

Testované v súlade s kritériami smernice ift podľa 
normy EN 14846



VITAJTE v MACO! Požiadajte o dodatočné komponenty dverí, riešenia elektronického 
prístupu a produkty pre plne automatizované vchodové dvere.

PREMYSLENÉ DO NAJMENŠIEHO DETAILU.
ABY VÁŠ DOMOV ZOSTAL DOMOVOM.

Obj. č. 757704 – Dátum vyhotovenia: august 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/757584/757704.pdf 
alebo si naskenujte QR kód.

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

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




