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WIJ MAKEN DE TOEGANG GEMAKKELIJKER EN VEILGER

Het openen van deur
voor iedere toepassing
Of het nu gaat om een keypad, vingerscan of transponder-tag:
MACO-toegangsverlening uit de openDoor-serie
maken het mogelijk de huisdeur, veilig en comfortabel
te openen.

Goed doordacht,
veel voordelen:
Modern design

Ook bij stroomuitval of als u de code bent vergeten,
is openen met de sleutel mogelijk

Voor particuliere huiseigenaren en voor de
commerciële sector

Eenvoudige verwerking en snelle plug-&-play
bekabeling door voorgemonteerde kabels

Bescheiden aanwezigheid door integratie in het
deurblad

Uniforme besturingseenheid voor toetsenbord- en
fingerprintoplossingen

Verschillende openingstechnologieën maken het
mogelijk om aan de individuele wensen van de klant

Kan gebruikt worden met automatische- en

te voldoen: vingerscan met of zonder Bluetooth,

motorische sloten

keypad of transponder-tag

Veelzijdig en praktisch te gebruiken
MACO openDoor-toegangsoplossingen bieden alle functies die voor het aansturen
van een deurslot aan de huisdeur nodig zijn. Samen met de passende kabel- en
stekkeraansluitingen zijn ze volledig voorgemonteerd en precies afgestemd op het MACO
meerpuntsluitingassortiment. Dit maakt ze eenvoudig te installeren en te configureren - alle
producten van één leverancier. Gewoon thuiskomen, code invoeren of uw vinger opleggen en
de deur gaat vanzelf open. Nooit meer zoeken naar sleutels.

Biometrische toegangsoplossing
Deuren openen via vingerscan
Of ze nu zijn ingebouwd op de deur of in de stootgreep, de vingerscan oplossingen uit de openDoor-serie genieten een grote
populariteit. Geen wonder, gezien de voordelen en het gemak: Uw vinger is nu de sleutel, u kunt uzelf nooit meer buitensluiten.
Nooit meer naar sleutels zoeken of sleutels verliezen, ook diefstal van sleutels behoort tot het verleden.

gemakkelijk openen

manipulatiebescherming

via vingerscan

Reproductie van de

snelle reactietijd

vingerafdrukken onmogelijk

fraaie

geschikt voor buitengebruik

integratie

OPENDOOR TOUCHKEY –
UW VINGER WORDT HUISSLEUTEL

CHIC EN PRAKTISCH

Er kunnen max. 99 vingerafdrukken worden opgeslagen. Dit

Het mat geborstelde rvs oppervlak en de geringe inbouwdiepte

betekent dat meerdere vingers per persoon kunnen worden

maken van de Touchkey een modern designobject voor

ingeleerd – wijs-, midden- en ringvingers zijn het meest gebruike-

integratie in hoogwaardige huisdeuren. De besturingseenheid

lijk. Dit wordt direct aan de deur uitgevoerd. De slimme software

is zo klein dat deze in de kabel is geïntegreerd en zonder extra

detecteert ook veranderingen in gebruikersgewoontes zoals de

frezen in de deur past.

groei van kindervingers of kleine verwondingen. De software leert.

Gemakkelijk beheren en
openen via smartphone
Wie deuren opent via smartphone en toegangsbevoegdheden nog
gemakkelijker wil beheren, combineert het scannen van vingerafdrukken
met Bluetooth-functie. De vingerafdruk van de gebruiker wordt eenmaal
in de app geprogrammeerd en kan op elk gewenst moment weer worden
verwijderd of gedeactiveerd. Hierdoor hebben de buren tijdelijk toegang
als ze bijv. planten water moeten geven – alleen voor de duur van de
vakantie.

ALLES ONDER CONTROLE
De topklasse van biometrische
toegangscontrole is de stanggreep met
Touchkey BT – de vingerscan met
Bluetooth-functie is daar al in
geïntegreerd. Hij combineert het openen
via vingerafdruk en smartphone met
gemakkelijk beheer, zekerheid in de
bediening en topdesign. Met twee
designvarianten – met rechte en schuine
vormen – en een mat rvs oppervlak heeft
hij alles onder controle.

OPENDOOR TOUCHKEY BT
DEUREN OPENEN VIA
SMARTPHONE
Bevindt zich de bevoegde smartphone in
ontvangstbereik, dan kan de deur in de
directe omgeving ook via mobiele telefoon
worden geopend. Dit is bijvoorbeeld handig
bij het uitladen van de auto, voor mensen
met een beperking of voor deuren met
automatische opening.
De ekey-home-app staat gratis voor downloaden ter beschikking:

GOED BEVEILIGD
Vingerscan en smartphone zijn zeer veilig gekoppeld door versleuteld
opvragen van gegevens. Bovendien is de app met een wachtwoord
beveiligd door een beveiligingscode. Bij verlies van de mobiele telefoon
voorkomt deze dat de deur door onbevoegden kunnen worden geopend.

De klassieke oplossing – via code of
draadloos de huisdeur openen
De deur kan snel en eenvoudig worden geopend door een individuele code in te voeren van vier tot acht cijfers. Sleutels,
smartphones of andere fysieke media zijn niet langer nodig. In totaal kunnen 99 nummerreeksen worden opgeslagen. En als de
toegangsbevoegdheid van een persoon moet worden ingetrokken, wordt zijn code gewoon gewist. Zo simpel is beveiliging.

OPENDOOR KEYPAD
MOOI & STERK
Hoogwaardig design in antraciet met fraai
glasoppervlak, evenals de gemakkelijke
bediening, kenmerken de keypad. Het

onbeschermde buitenruimtes. Kan
eenvoudig in het deurblad worden
bevestigd door een uitsparing te frezen.

GEEN SLEUTEL,
WEL VERSLEUTELD

verlichte touchpad bevestigt de juiste code
met optische en akoestische signalering

De communicatie geschiedt versleuteld

en kan direct op het toetsenbord worden

en is sabotagebestendig dankzij de in de

beheerd.

deurblad ingebouwde bedieningseenheid.

Het is tevens weerbestendig en daardoor
ook geschikt voor gebruik in

DE TRANSPONDEROPLOSSING
2 IN 1

De leesunit is vervaardigd van stijlvol

Als de autosleutel ook de voordeur

heid in het deurprofiel. De eenheid is

opent, dan is dit een contactloze
identificatie. Dankzij de contactloze
identificatie kunnen tot 150
transponders - zowel EG-kaarten als
autosleutels met afstandsbedieningsfunctie - worden omgebouwd tot
deuropeners. Een apart toegangsmedium
is dan niet meer nodig.

roestvrij staal kan in het deurblad
worden geïntegreerd, de besturingseenzeer eenvoudig te beheren en bevestigd
het openen door optische signalering.
Met behulp van een programmeerkaart
kun u op elk gewenst moment extra
transponders toevoegen en weer
verwijderen. Hierdoor vervalt dat men
het dure cilinder moet vervangen in het
geval van “sleutelverlies”.

DOORDACHTE VEILIGHEID
Zoals bij alle MACO-producten is
standaard een erkende versleutelings
methode geïntegreerd. Het pairen tussen
de lezer en de transponder schakelt elke
manipulatie uit en maakt de technologie
absoluut veilig.

Plug & Play
Volledig systeem met toegangscontrole
ALLES VAN ÉÉN LEVERANCIER
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DEURSLOT MET 3 DAGSCHOTEN MET

MANIPULATIEBESCHERMING

Maximaal comfort door

MOTORISCHE OPENINGSFUNCTIE

De controle-eenheid wordt

MOTORISCHE

Hoge veiligheid door de zelfstandige
vergrendeling van de stalen haken en

beschermd tegen de toegang door

ONTGRENDELING

onbevoegden

de grendel
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In de deurgreep geïntegreerde

PLUG & PLAY

EENVOUDIG

FINGERPRINT

Eenvoudige, niet-verwisselbare

IN- EN UITHANGEN van de deur

stekkerverbinding

door steekbare kabelovergang
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Tevreden?

Wij zijn benieuwd naar uw feedback@maco.eu

MACO BESCHLÄGE BV
Stikkenweg 60, 7021 BN Zelhem
Tel: 0314 659700
verkoop@maco.eu

www.maco-nl.nl
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of scant u de QR-code.

SLUITEND TOT IN HET KLEINSTE DETAIL ZODAT
UW HUIS UW THUIS BLIJFT.
WELKOM bij MACO! Vraag naar de extra deuronderdelen voor de
volledige automatisering van uw toegang tot uw huis of gebouw.
MACO geeft u een totale oplossing.

