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KONTROLA
DOSTĘPU

DBAMY O KOMFORTOWY I BEZPIECZNY DOSTĘP

Systemy otwierania
drzwi skrojone na miarę
Czy to klawiatura, czytnik linii papilarnych czy transponder:
systemy kontroli dostępu MACO openDoor umożliwiają
pewne i wygodne otwieranie drzwi wejściowych,
bez używania kluczy.

Dobrze przemyślane,
z wieloma zaletami:
Nowoczesny design

Możliwość otwarcia za pomocą klucza w przypadku
braku prądu lub niezapamiętania kodu

Dla właścicieli domów i mieszkań
Prosta instalacja i szybkie podłączenie Plug-&-Play
Subtelny wygląd dzięki wkomponowaniu w skrzydło

za pomocą prefabrykowanych, wtykanych kabli

drzwiowe
Taki sam sterownik do klawiatury i do czytnika linii
Różne sposoby otwierania umożliwiają spełnienie

papilarnych

indywidualnych potrzeb klienta: czytnik linii
papilarnych z bluetooth lub bez, klawiatura albo

Możliwe zastosowanie z zamkami automatycznymi

transponder

i motorycznymi

Praktyczne rozwiązanie
System kontroli dostępu MACO openDoor oferuje wszystkie funkcje niezbędne do
uruchomienia zamka w drzwiach wejściowych. Rozwiązania MACO openDoor są produkowane
razem z kompletem podłączeń kablowych i wtyczek i dokładnie dopasowane do asortymentu
zamków drzwiowych MACO. Dzięki temu można je łatwo zainstalować i skonfigurować, a klient
otrzymuje wszystko z jednej ręki! Wystarczy przyjść do domu i wprowadzić kod lub przyłożyć
palec - drzwi otwarte! Bez szukania kluczy.

Biometryczna kontrola dostępu
Otwieranie drzwi odciskiem palca
Wbudowane w skrzydło drzwiowe lub zintegrowane z pochwytem – oba rodzaje czytników linii papilarnych openDoor TOUCHKEY
są bardzo popularne wśród naszych klientów. Nie jest to żadnym zaskoczeniem z uwagi na zalety tego rozwiązania: palec staje się
kluczem, a omyłkowe zatrzaśnięcie drzwi jest niemożliwe.
Nie musimy już szukać kluczy, nigdy ich nie zgubimy ani nikt ich nam nie ukradnie.

komfortowe otwieranie za
pomocą czytnika linii papilarnych

szybki czas reakcji

estetyczne wkomponowanie
w drzwi

ochrona przed niepowołaną
manipulacją

brak możliwości skopiowania
odcisku palca

możliwość zastosowania
na zewnątrz

OPENDOOR TOUCHKEY PALEC JEST KLUCZEM

ELEGANCKIE I PRAKTYCZNE

Czytnik może zapamiętać do 99 różnych odcisków palca.

Matowa powierzchnia ze szczotkowanej stali oraz niewielka

Dzięki temu każdy użytkownik może zapisać kilka odcisków –

głębokość montażu sprawiają, że czytnik linii papilarnych jest

na przykład palca wskazującego, środkowego i serdecznego.

nowoczesnym urządzeniem idealnie wkomponowywanym

Zapisu dokonuje się bezpośrednio przy drzwiach. Inteligentne

w designerskie drzwi wejściowe. Sterownik jest tak niewielki, że

oprogramowanie rozpoznaje też zmiany anatomiczne

nie wymaga dodatkowego frezowania w skrzydle drzwiowym.

użytkowników, jak wzrost dziecięcych palców czy drobne
skaleczenia. System zawsze nas rozpozna.

Komfortowa obsługa
i otwieranie za pomocą smartfonu
Kto chce otwierać drzwi za pomocą smartfonu i zarządzać upoważnieniami
dostępu jeszcze łatwiej, może wybrać czytnik linii papilarnych z funkcją
bluetooth. Ta wersja czytnika pozwala na zapisanie użytkownika
i zapamiętanie jego odcisku palca w aplikacji. Zarządzający aplikacją może
w każdej chwili skasować użytkownika lub zablokować mu dostęp.
Dzięki tej funkcji nie będzie problemu np. z tymczasowym dostępem dla
sąsiadów, żeby podlali kwiaty podczas naszego urlopu.

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

OPENDOOR TOUCHKEY BT
OTWIERANIE DRZWI SMARTFONEM

Pochwyt ze zintegrowanym czytnikiem

Jeżeli upoważniony smartfon znajduje się

linii papilarnych TOUCHKEY BT to

w pobliżu, może posłużyć do otwarcia drzwi

ekstraklasa biometrycznej kontroli

przez aplikację.

dostępu. Łączy kilka ważnych funkcji:

Jest to przydatna funkcja np. podczas

otwieranie za pomocą odcisku palca

rozładowywania samochodu, w przypadku

lub smartfonu z prostym zarządzaniem,

osób z niepełnosprawnością albo drzwi

bezpieczną obsługą i świetnym wyglądem.

otwieranych automatycznie.

Dostępne są dwa warianty pochwytów –
prosty i ukośny.

Aplikację ekey-home można bezpłatnie
pobrać:

PEWNA OCHRONA
Czytnik linii papilarnych TOUCHKEY i smartfon połączone są ze sobą
w bardzo bezpieczny sposób poprzez zaszyfrowane dane. Ponadto aplikacja
chroni hasło użytkownika specjalnym kodem bezpieczeństwa. W razie utraty
komórki nie ma ryzyka, że ktoś niepowołany otworzy nasze drzwi.

Klasyczne rozwiązanie – otwieranie drzwi
wejściowych kodem lub transponderem
Drzwi otwierają się po wpisaniu indywidualnego kodu – cztero- do ośmiocyfrowego – w szybki i prosty sposób. Klucz, smartfon czy
inne media fizyczne stają się zbędne. Opendoor z klawiaturą KEYPAD pozwala na zapisanie 99 ciągów cyfrowych. A jeśli kogoś trzeba
pozbawić upoważnienia dostępu, po prostu kasuje się jego kod. Od teraz bezpieczeństwo jest takie proste!

OPENDOOR KEYPAD
WYJĄTKOWA STABILNOŚĆ

Klawiatura jest odporna na wszelkie warunki

Antracytowa, szklana klawiatura wygląda

frezowanie umożliwia łatwe zamocowanie

elegancko i designersko. Pierwszorzędna
haptyka zapewnia komfortową obsługę.
Podświetlany, wygodny panel dotykowy

pogodowe, dlatego nadaje się także do
nieosłoniętych drzwi zewnętrznych. Proste
w skrzydle drzwi.

KODOWANIE ZAMIAST KLUCZA

potwierdza wpisanie prawidłowego kodu
sygnałem audiowizualnym. KEYPAD może

Wbudowany w skrzydło drzwiowe sterownik

być zarządzany bezpośrednio z poziomu

zapewnia zakodowaną i zabezpieczoną

klawiatury.

przed manipulacją z zewnątrz komunikację.

WERSJA Z TRANSPONDEREM
2W1

Czytnik z eleganckiej stali szlachetnej

PRZEMYŚLANE
BEZPIECZEŃSTWO

Kiedy kluczyki do samochodu otwierają

zarządzać, zaś potwierdzenie otwarcia

również drzwi wejściowe, mamy do
czynienia z identyfikacją bezdotykową.
Za sprawą bezdotykowej identyfikacji
można przekształcić do 150 elementów
w transpondery do otwierania drzwi –
czy to wybrane karty płatnicze, czy
kluczyki do samochodu z nadajnikiem.
Tradycyjne klucze stają się zbędne!

można wbudować w skrzydło drzwiowe,
a sterownik - w profil. Bardzo łatwo nim
odbywa się za pomocą sygnału
optycznego. Za pomocą karty do
programowania w każdej chwili można
dołączyć kolejne transpondery lub je
wykasować. Kosztowna wymiana wkładki
cylindrycznej w przypadku „utraty
klucza“ nie jest tym samym
konieczna.

Tak jak w przypadku wszystkich
produktów MACO, także i tu zastosowana
została uznana procedura kodowania.
Dobór czytnika i transpondera wyklucza
wszelką manipulację z zewnątrz i czyni
tę technologię całkowicie bezpieczną.

Plug & Play
System kontroli dostępu
WSZYSTKO Z JEDNEJ RĘKI
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3-ZAPADKOWY ZAMEK DRZWIOWY

ZABEZPIECZENIE PRZED

Maksymalny komfort poprzez

Z NAPĘDEM

MANIPULACJĄ

MOTORYCZNE ODRYGLOWANIE

Samoczynne ryglowanie stalowych

Sterownik chroniony przed

haków i rygla to gwarancja

osobami nieupoważnionymi

bezpieczeństwa
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CZYTNIK LINII PAPILARNYCH

PLUG & PLAY

NIESKOMPLIKOWANY MONTAŻ

wbudowany w pochwyt

Proste połączenie wtykowe nie

I DEMONTAŻ drzwi przez wtykane

do pomylenia

przejście kablowe

1
2

1

4
6

3

5
4
1

Są Państwo zadowoleni?

Czekamy na Państwa opinie feedback@maco.eu

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

www.maco.eu

Treść niniejszej broszury jest stale weryfikowana.
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Aktualną wersję można znaleźć pod adresem

Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.

http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758554/757613.pdf

Źródło ilustracji: MACO i fotolia.com

lub proszę zeskanować kod QR.

DOPRACOWANE DO NAJMNIEJSZEGO SZCZEGÓŁU.
ABY TWÓJ DOM POZOSTAŁ TWOIM DOMEM.
Witamy w MACO! Zapytaj nas o zamki drzwiowe,
dodatkowe elementy oraz produkty do pełnej automatyzacji drzwi wejściowych.
W MACO otrzymasz wszystko z jednej ręki.

