
Zamknúť bez kľúča
ZATVORENÉ, AUTOMATICKY BEZPEČNÉ:
A-TS SAMOUZAMYKACÍ DVEROVÝ ZÁMOK
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Jedenkrát zavrieť, 
trikrát uzamknuté

A-TS
AUTOMATICKÝ DVEROVÝ 
ZÁMOK

„Nezabudol som zamknúť dvere?“

Ten kto má doma samouzamykací dverový 

zámok A-TS sa touto otázkou viac zaoberať 

nemusí.

Dverový zámok sa automaticky uzamkne

v troch bodoch sám, bez použitia kľúča.



Tri strelky na zabezpečenie 

trvalého, rovnomerne vysokého 

prítlaku. Dvere sú zatvorené 

tesne po celej ich výške, pričom 

prievan a vlhkosť zostávajú 

vonku a teplo vo vnútri.

Hlavná strelka automaticky 

aktivuje uzamykací mechanizmus 

akonáhle zapadne dverné krídlo 

do rámu. Správne zatvorenie 

dodatočne kontroluje magnetický 

spúšťač, dve kritéria pre bezpečné 

zatvorenie. Dva háky, ako aj 

uzamykacia západka sa vysunú 

úplne automaticky. Dvere sú 

trojnásobne uzatvorené a to bez 

použitia kľúča. Dodatočné 

uzamykacie body sú voliteľné.

Zatvoriť znamená automaticky 

uzamknúť - bez použitia kľúča. 

Nepovolaní sa nedostanú dnu, 

ale každý môže ísť von. Stačí 

však otočiť kľúčom a dvere sú 

zaistené aj z vnútornej strany. 

Tým predídeme nežiadaným 

výletom našich detí či domácich 

miláčikov.

TRI STRELKY PRE 
SPOĽAHLIVÉ 
UZATVORENIE

AKTÍVNY 
UZATVÁRACÍ 
MECHANIZMUS

TROJNÁSOBNÉ 
BEZPEČNÉ 
UZAMKNUTIE
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Je to tak jednoduché!



Automatický dverový zámok
s množstvom výhod ...

3-strelková 
technika
pre dokonalé uzamknutie

Automatické 
uzamknutie
v troch uzamykacích 

bodoch s možnosťou 

rozšírenia o ďalšie

Otvorenie zvonka
jedným otočením kľúča

Variabilný
s možnosťou prídavných 

funkcií ako napr. denný 

režim, obmedzovač 

otvárania a motorické 

ovládanie

Modulový systém
umožňuje jednoduché 

výškové nastavenie do 

2.900 mm ako aj

zlúčenie s prídavnými 

funkciami

Široký výber
  pre hlavné aj vedľajšie 

vchodové dvere

  pre dvere z PVC, dreva 

a hliníka

  pre 1- a 2-krídlové 

dvere

Povrchová úprava
Povrchová úprava Silver-

look Evo ako štandard,

Tricoat a nerezová 

na požiadanie

Dlhá životnosť
dlhodobo bezporuchová 

funkčnosť

Ľahký chod
komfortné otváranie a 

zatváranie

Stabilný
napomáha udržiavaniu 

rovinnosti

dverového krídla

Certifikát kvality
podľa QM 342

Zabezpečenie proti 
vlámaniu 
podľa DIN EN 1627-30,

spôsobilý RC 2- do RC 3, 

SKG**

Ďalšie certifikácie
SKG**, VdS trieda A1

10 ročná
záruka funkčnosti

¹ VdS označenie sa vzťahuje len na dverový zámok.
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... a doplnkovými výhodami

Komfortný
pohodlné zamknutie bez 

použitia kľúča

Zvukotesný
hluk zostáva vonku

Bezpečný pre deti
Kľučku dverí je možné 

zablokovať dodatočne 

uzamknutím zvnútra

Bezpečnostný
akceptovaný 

poisťovňami

Energeticky 
úsporný
chráni pred prievanom, 

vlhkosťou a tepelnými 

stratami

Flexibilný
Voliteľne k dispozícii tiež bez 

blokovania kľučky, napríklad 

pre bytové domy s viacerými 

rodinami



  bezpečné uzamknutie: auto-

maticky bez použitia kľúča, 

jednoducho zatvorením dverí

  V štandardnej verzii je možné 

dodatočné uzamknutie pomo-

cou kľúča, napríklad ako detská 

poistka na blokovanie kľučky 

dverí zvnútra

  pohodlné odomknutie zvonku 

jedným otočením kľúča

  komfortné otvorenie zvnútra 

pomocou dverovej kľučky

  Pohodlné otváranie zvnútra 

pomocou kľučky dverí je 

možné kedykoľvek, ak dvere 

nie sú zamknuté

  Špeciálna verzia bez blokovania 

kľučky vždy otvorené zvnútra

Rôzne požiadavky
Rôzne možnosti

MACO A-TS 
MECHANICKO-AUTOMATICKÉ OTVÁRANIE
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  možnosť otvorenia z vonkajšej 

strany bez použitia kľúča 

prostredníctvom funkcie 

denný režim – voliteľná výbava

  ideálne pre často otvárané a 

zatvárané dvere počas dňa

  bezpečné istenie dverí 

pomocou hlavnej strelky

  rýchla de/aktivácia 

prestavením poistky denného 

režimu

  vhodné pre E-vrátnik

MACO A-TS 
DENNÝ UZAMYKACÍ REŽIM



  dodatočné zabezpečenie dverí, 

aj v kombinácii s dverovou 

poistkou – špeciálne 

prevedenie

  skryté prevedenie, alternatíva 

voči klasickej dverovej retiazke

  ovládanie poistky z vnútornej 

strany rozetou

  z vonkajšej strany sa auto-

maticky odistí pri odomknutí 

dverí – bez potreby použitia 

ďalšieho kľúča

MACO A-TS 
S DVEROVOU POISTKOU
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   rýchle otvorenie dverí bez 

použitia kľúča vďaka 

motorickému pohonu – 

voliteľná výbava, možnosť 

dodatočnej montáže

  Kompatibilné s aplikáciou 

MACO pre smartfóny a ďalšími 

riešeniami MACO prístupovými 

riešeniami openDoor: odtlačok 

prsta a kódovacia klávesnica

  možnosť kombinovať s 

bežnými prístupovými 

systémami

  s pripojením na bytového 

vrátnika

  de/aktivácia denného režimu 

otvárania pomocou vypínača 

na stene

  plnoautomatické otváranie 

použitím dodatočného 

dverového pohonu

   mechanické otváranie 

pomocou kľúča naďalej možné 

- aj pri výpadku elektrického 

prúdu

   vždy zabezpečené komfortné 

otvorenie zvnútra pomocou 

kľučky

MACO A-TS 
S ELEKTRICKÝM OTVÁRANÍM



Jeden zámok
dve krídla

Samouzamykací dverový zámok A-TS je mimoriadne 

vhodný aj pre veľkoformátové vstupné 2-krídlové dvere. 

Použitie štulpovej prevodovky zabezpečí komfortné 

otvorenie sekundárneho krídla.

K dispozícii aj v prevedení s dverovými zástrčami a 

samostatnými uzávermi.
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Nízke náklady
vysoká účinnosť

AUTOMATICKÝ 3-STRELKOVÝ 

DVEROVÝ ZÁMOK S 

MOTORICKÝM OTVÁRANÍM

vysoká bezpečnosť vďaka 

uzamykaniu oceľovými hákmi a 

západkou

OCHRANA PROTI NEŽIADUCEJ 

MANIPULÁCII

zabezpečenie kontrolnej jednotky proti 

manipulácii nepovolanými osobami

MOTORICKÉ

OTVÁRANIE

poskytuje maximálny komfort

OTLAČOK PRSTA / KÓDOVACIA 

KLÁVESNICA

jednoducho integrovať do krídla dverí

PLUG & PLAY

jednoduché, nezameniteľné 

prepojenie systému

JEDNODUCHÉ

ZAPOJENIE A ODPOJENIE 

dverového krídla pomocou káblovej 

priechodky alebo kontaktného 

prúdového transformátora
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Málo komponentov
veľa možností

S malým množstvom dielov kovania pokry-

jeme rôznorodé technické vyhotovenia - to 

všetko s ústretovou podporou a odborným 

poradenstvom z prvej ruky. Široký sortiment 

príslušenstva k A-TS rieši požiadavky trhu, ako 

aj individuálne potreby zákazníka.

FALCOVÁ VÝŠKA KRÍDLA

od 1.750 - 1.950 mm

od 1.950 - 2.200 mm

od 2.200 - 2.900 mm

VÝŠKA VRCHNÉHO KASTLÍKA ZÁMKU

K + 605 mm

K + 730 mm

K + 980 mm

E - ROZTEČ

E92

DM - VZDIALENOSŤ ŠTVORHRANU

35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80 mm

pravo / ľavé použitie

VÝŠKA SPODNÉHO KASTLÍKA ZÁMKU

K - 760 mm

ŠTVORHRAN

8 a 10 mm
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COMPACT ŠTULP  
pre prémiový dizajn

PLOCHÝ ŠTULP

16, 20, 24 mm

OVÁLNY ŠTULP

20, 24 mm

U-STULP

6 x 24 x 6 mm

COMPACT ŠTULP

24 / 16 mm

VÝŠKA KĽUČKY

1.020 a 1.050 mm 

Široká škála štulpových profilov, možnosť voľby 

rôznych tvarov štulpu, štandardných riešení alebo 

riešení priamo na mieru. Vysoká kvalita zabez-

pečuje dokonalú tesnosť, exkluzívny vzhľad a šetrí 

čas ako aj náklady pri montáži.

Tvar štulpu

Na výške dverí nezáleží: compact štulpom 

sa dostane vzhľad vašich dverí na prémiovú 

úroveň. Prekryje nerovnosti po frézovaní a 

zabráni usadzovaniu nečistôt medzi štulpom 

a kovacou drážkou. Vyššia bezpečnosť sa 

vyplatí.



Sortiment
uzáverov

Prehľad rôznych typov uzáverov pre 

individuálne použitie.

Jednoduchá montáž, bezpečnostné 

prevedenie, v dokonalom súlade s 

A-TS samouzamykacím dverovým 

zámkom. Široký sortiment 

uzáverov ako aj uzáverových líšt pre 

rôzne výšky dverí uspokojí 

požiadavky každého zákazníka.

H L I N Í K
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Všetko z jednej ruky?

Tlačový dokument podlieha priebežným zmenám. Aktuálna verzia  
dostupná k stiahnutiu: http://www.maco.eu/assets/757621.pdf  
alebo po načítaní QR kódu

obj.č. 757621, vytvorené: 09/2018 
Zmenené: 04/2023 

Všetky práva vyhradené. 

MACO vo Vašom okolí:
www.maco.eu/contact

S nami získate kompletné riešenia pre vaše veľkoplošné elementy, okná a 
dvere – na drevo, PVC a hliník. Vyskúšajte našu rozmanitú škálu systémov, 
zahrňujúcu komplexný servis. Viac informácií na našej webovej stránke  
www.maco.eu alebo kontaktujte Vášho obchodno-technického zástupcu 
MACO.

https://www.maco.eu/sk-SK/Home
https://www.maco.eu/assets/759297
https://www.maco.eu/assets/759360
https://www.maco.eu/assets/757977
https://www.maco.eu/assets/757988

