TECHNIEK IN BEWEGING

Vergrendelen zonder sleutel

A LU MI N I U M

K U N S TS TO F

HO U T

DICHTTREKKEN, AUTOMATISCH BEVEILIGD:
A-TS ZELFVERGRENDELEND DEURSLOT

m a co.e u

Dichttrekken en
3x vergrendeld

A-TS

HET ZELFVERGRENDELENDE
DEURSLOT

“Heb ik de deur eigenlijk op slot gedaan?”
Deze vraag heeft iedereen zich al wel eens
gesteld. Het A-TS-deurslot wordt bij het
sluiten van de deur automatisch vergrendeld.
Op drie punten. Drievoudige beveiliging,
zonder de deur op slot te moeten doen.

Zo eenvoudig is het!

 1

3 DAGSCHOTEN
VOOR PERFECTE
VERGRENDELING

 2

ACTIVERING VAN
SLUITMECHANISME

 3

3X VEILIG
VERGRENDELD

Drie schoten vallen dicht en

De dagschoot zorgt voor de

Gewoon dichttrekken, auto

zorgen voor een gelijkmatig

automatische activering van het

matisch vergrendeld – allemaal

hoge sluitkracht. De deur

vergrendelingsmechanisme zodra

zonder sleutel. Zo kan niemand

wordt over de volledige hoogte,

de deur in het slot valt. Gelijktijdig

naar binnen, maar wel iedereen

absoluut dicht afgesloten,

controleert een magnetische

naar buiten: De deur moet

waardoor tocht en vocht buiten

trigger op correcte sluiting: de

alleen worden afgesloten om

blijven en de warmte binnen

twee criteria voor een veilige

ervoor te zorgen dat kinderen

wordt gehouden.

vergrendeling. Naast de twee

of huisdieren niet ongemerkt

haken - en dit is uniek – wordt

naar buiten kunnen glippen.

ook automatisch de nachtschoot

Eén draai met de sleutel is

uitgeschoven. De deur is drie keer

voldoende.

vergrendeld, zonder sleutel.

Een mechanisch automatisch slot
Veel voordelen ...
3 Dagschoten
Perfecte vergrendelingstechniek

Automatische
vergrendeling

Veel keus
	Voor toegangsdeuren

Conform
Naar QM 342

Zowel enkel als dubbel
	Voor kunststof-, hout-

Inbraakwerendheid

en aluminiumdeuren

Volgens DIN EN 1627-30
RC2- tot RC3

optioneel zijn extra ver-

Oppervlakteveredeling

grendelpunten mogelijk

Zilverlook-Evo-Finish

SKG**, VdS Klasse
A1 Certificeringen

standaard toegepast,

SKG**, VdS Klasse A1

3 Vergrendelpunten,

Ontgrendelen
van buitenaf

Tricoat en RVS op
aanvraag

Door slechts 1 draai aan
de sleutel

Functionaliteits garantie

Duurzaam
Sterke en soepele

Variabel

vergrendelingsfuncties

Extra opties zoals dagstand, deurbegrenzer en

Lichte bediening

motorisch ontgrendelen

Makkelijk openen en
sluiten

Modulair systeem
Eenvoudig naar wens

Stabiel

aan te passen, zowel de

Beschermd deur tegen

hoogte (tot 2.900 mm) als

vervorming

met extra functies
Excellent-line
Meer veiligheid, comfort
en gemak

1

10 jaar

De VdS-certificering heeft uitsluitend betrekking op het deurslot.

... comfort
Energie efficiënt

Comfortabel

Bescherming tegen

Slim vergrendelen zonder

tocht, vocht en warmte-

sleutel

verlies

Geluidsdicht

Veilig

Geluid blijft buiten

Erkend door de
verzekering

Veilig voor
kinderen

Flexibel

Deurkruk te blokkeren

zonder deurkrukblokker-

door navergrendeling van

ing , bijvoorbeeld voor

binnenuit via cilinder

een vluchtvriendelijke

Optioneel verkrijgbaar

(voor)deur

5

Drie keer uniek
Perfect voor elke wens

EXCELLENT-LINE:
HET NIEUWE MF-HO PLATFORM;
VAN MECHANISCH NAAR
GEMOTORISEERD

MACO A-TS
MECHANISCH-AUTOMATISCH
	Veilig afsluiten: automatische

	Makkelijk ontgrendelen aan

vergrendeling zonder sleutel,

de buitenkant met sleutel, één

gewoon door de deur dicht te

draai volstaat

trekken
	
Als de deur niet op slot is: het
	
Extra navergrendeling door

huis in- en uitlopen is makkelijk

cilinder is standaard, bijvoorbeeld
om de deurkruk te vergrendelen

	
Speciale variant zonder deurkruk-

van binnenuit, voor de veiligheid

blokkering is altijd van binnenuit

van kinderen of huisdieren

te openen

MACO A-TS
MET DAGSTANDFUNCTIE

	Maakt het mogelijk om de

	De deur blijft stevig in de

deur aan de buitenkant zonder

hoofdsluitplaat - ook bij

sleutel te openen: de deur kan

windstoten

gewoon worden opengeduwd
	Snelle (de)activering van de
	Ideaal voor deuren die over
dag vaak worden geopend en

dagstand door omschakeling
van de grendel in de voorplaat

gesloten, bijv. kinderen die
veel naar binnen en buiten
lopen of bij bedrijven waar veel

	Met passende elektrische
sluitplaat te combineren

inloop is
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MACO A-TS

MET DEURBEGRENZER

	Voor extra veiligheid , om de

	Van buitenaf openen via de

deur op een kier te kunnen

sleutel gelijktijdig met het

openen en ongewenste gasten

deurslot zelf. Geen aparte

buiten te laten – Speciale

handeling of sleutel nodig

uitvoering
	Verdektliggend en een mooi
alternatief voor de klassieke
deurketting
	Van binnenuit per draaiknop
te bedienen

MACO A-TS
MET MOTORSLOT

	Snelle ontgrendeling zonder

	Makkelijke (de)activering van

sleutel door de gemotori-

de dagstand door middel van

seerde aandrijving

een schakelaar

	Compatibel met MACO’s

	Volledige automatisering

smartphone app en andere

met draaideuraandrijvingen

MACO openDoor toegang-

mogelijk

soplossingen: keypad,
vingerscan, transponder

	Mechanische ontgrendeling
met de sleutel nog steeds

	Compatibel met andere

mogelijk

toegangsoplossingen
	Makkelijk te openen vanuit
	Aansluiting van intercom
installaties mogelijk

het huis door middel van de
deurkruk
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Weinig moeite
Grote werking

 1

DEURSLOT MET 3 DAGSCHOTEN
Hoge veiligheid door de automatische vergrendeling van de stalen
haken en nachtschoot

 2

MANIPULATIEBESCHERMING
De controle-eenheid is beveiligd,
onbevoegden krijgen geen toegang

 3

OPTIONELE MOTORISCHE
ONTGRENDELING VAN HET
DEURSLOT
Maximaal comfort

 5

 6

4

VINGERSCAN / KEYPAD
Simpel in te bouwen in de Deur

4

5

PLUG & PLAY
Eenvoudige, niet-verwisselbare
stekkerverbinding

 6
 1

EENVOUDIG IN- EN UITHANGEN
van de deur door (los) koppelbare kabel
overgang of een overgang d.m.v. stootcontacten

 3
 2
 5
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Weinig onderdelen
maximale mogelijkheden
Met slechts een paar onderdelen biedt MACO
alle mogelijkheden - met service uit één hand.
Het A-TS assortiment omvat niet alleen de
individuele wensen van de klant, maar ook de
specifieke kenmerken van de markt..

 1
 1

DEURHOOGTES
van 1.750 - 1.950 mm

7

van 1.950 - 2.200 mm
van 2.200 - 2.900 mm
2

 2
6

SLOTKAST BOVEN
K + 605 mm
K + 730 mm
K + 980 mm

5
 3

KASTMAAT ONDER
K - 760 mm

 4

3

 4

VIERKANT
8 mm

 8
 5

PC MAAT
E92

 6

DOORNMAAT
35, 40, 45, 55,
65, 80 mm

rechts en links te gebruiken

Voorplaten
Vele mogelijkheden in breedte en vorm voor
de keuze van voorplaten, binnen standaard
profilerings oplossingen.

HOEDVORMIGE VOORPLAAT
voor premium-afwerking
Hoe hoog of laag de deur ook moet zijn: de
hoedvormige voorplaat tilt het uiterlijk naar
een hoger niveau. Het verbergt onnauw
keurigheden tijdens het frezen en voorkomt
vuilafzetting in de opening tussen voorplaat
 7

VLAKKE VOORPLAAT

en passende groef. Op het gebied van veilig

16, 20, 24 mm

heid loont het altijd.

AFGERONDE VOORPLAAT
20, 24 mm
U-VOORPLAAT
6 x 24 x 6 mm
HOEDVORMIGE VOORPLAAT
24 / 16 mm

 8

KRUKHOOGTE
1050 mm
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Sluitdelen
Ons assortiment
Een overzicht van verschillende sluitdelen voor individueel gebruik.
Eenvoudig te installeren, inbraak
werend en perfect afgestemd op
het A-TS assortiment: Het brede
assortiment van losse sluitplaten en
sluitlijsten voor verschillende deurhoogtes dekt elke wens van de klant.

ALUMINIUM

HOUT

KUNSTSTOF
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Wilt u het voordeel van
een totaalleverancier?
Bij ons krijgt u complete oplossingen voor uw ramen, deuren en
hefschuifelementen – voor hout en kunststof. Ervaar onze veelzijdige
reeks systemen, inclusief uitgebreide service. Ontdek meer op onze
website www.maco.eu of neem contact op met uw MACO-klantadviseur.

MACO near you
MACO bij u in de buurt:
Dit geprinte document wordt doorlopend aangepast.
De actuele versie vindt u op https://www.maco.eu/assets/757594
of u kunt de QR code scannen.
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