
W CIĄGU DNIA 
OTWIERAJ BEZ 
KLUCZA
ELEKTROZACZEPY ORAZ ZACZEPY MECHANICZNE DO OTWIERANIA 
DRZWI WEJŚCIOWYCH ZDALNIE LUB BEZ UŻYCIA KLUCZA

TECHNIKA KTÓRA PORUSZA
www.maco.eu
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Chcesz w ciągu dnia otwierać drzwi bez klucza, po prostu 
naciśnięciem guzika? Elektrozaczepy MACO pozwalają 
odblokowywać drzwi w ten sposób, poprzez domofon albo 
kontrolę dostępu. Świetne rozwiązanie do gabinetów 
lekarskich, kancelarii prawnych, dużych budynków 
mieszkalnych, ale też domów jednorodzinnych.

Otwieranie drzwi 
wejściowych bez użycia 
klucza



MECHANICZNE ZACZEPY DZIEŃ/NOC

Mechaniczne zaczepy dzień/noc umożliwiają bezkluczowe otwieranie drzwi, a jednocześnie nie wymagają 
prowadzenia jakichkolwiek kabli. To idealne rozwiązanie, jeśli chcemy, aby o określonych porach można było 
otwierać drzwi z zewnątrz, bez użycia klucza. Zaczepy mechaniczne współpracują z wielopunktowymi  
zamkami mechanicznymi lub mechaniczno-automatycznymi, sterowanymi wkładka cylindryczną. Jednak  
najbardziej wskazane jest zastosowanie w drzwiach z zamkami z napędem – wówczas silnik przejmuje  
ryglowanie i odryglowywanie.

ELEKTROZACZEPY

W elektrozaczepy można wyposażyć blachy zaczepowe wielopunktowych zamków –mechanicznych 
i mechaniczno-automatycznych sterowanych wkładką cylindryczną. Przydatne są tam, gdzie drzwi otwiera 
się domofonem, czytnikiem linii papilarnych, klawiaturą lub przełącznikiem ściennym.  
Wszystkie elektrozaczepy wyposażone są w wyłącznik (możliwość mechanicznego odblokowywania).

ELEKTROZACZEPY Z PODTRZYMANIEM

Na życzenie, wszystkie wersje elektrozaczepów mogą być wyposażone w funkcję podtrzymania. Pozwala ona 
na opóźnione otwarcie drzwi, do kilkunastu sekund po ich zwolnieniu.

Warianty
Elektrozaczepy są produkowane w kilku wariantach, dopasowanych do konkretnego zamka. Poniższy przegląd pomoże dobrać 
odpowiedni elektrozaczep do Twoich drzwi. Pamiętaj: aby elektrozaczep działał poprawnie, drzwi nie mogą być zaryglowane.

Z-TS Z-TF A-TS A-TS z napędem M-TS
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Z-TS Z-TF A-TS A-TS z napędem M-TS
✔ ✔ ✔ – –

Z-TS Z-TF A-TS A-TS z napędem M-TS
✔ ✔ ✔ – –



ZACZEPY MECHANICZNE

• Do zaczepów i listew zaczepowych U6x32x9 i U6x32x9 
(do PVC)

• Do zaczepów narożnych z dłuższym skrzydełkiem 
(do drewna)

ELEKTROZACZEPY ZE ZINTEGROWANĄ 
OSŁONĄ ZAPADKI

• Do zaczepów U6x24x6 z otwartą krawędzią gniazda 
języka (do aluminium)

• Do zaczepów i listew zaczepowych F24x3  
(do aluminium)

• Do zaczepów narożnych z krótkim skrzydełkiem  
(do drewna)

ELEKTROZACZEPY Z WYCIĘCIEM NA 
OSŁONĘ ZAPADKI

• Do zaczepów i listew zaczepowych F32x3 ze  
zintegrowaną osłoną zapadki (do PVC)

• Do zaczepów i listew zaczepowych F44x3 ze  
zintegrowaną osłoną zapadki (do PVC)

Konstrukcje
Zarówno zaczepy mechaniczne, jak i elektrozaczepy są dostępne z blachami zaczepowymi, które doskonale pasują do różnych 
rodzajów drzwi i zamków. Doradcy MACO pomogą Ci wybrać odpowiedni wariant produktu, idealnie pasujący do Twoich drzwi.

DANE TECHNICZNE

Regulacja -2 / +1 mm

Sposób działania zapadka promieniowa

Obciążenie wstępne 3750 N

Temperatura robocza -15°C do +40°C

Przetestowany na 200.000 cykli roboczych

Zastosowanie jako lewy lub prawy

Napięcie 10-24 V AC

Opór znamionowy 43 Ω

ELEKTROZACZEPY Z WĄSKIM KORPUSEM 
ZE ZINTEGROWANĄ OSŁONĄ ZAPADKI

• Do zaczepów U6x24x6 z zamkniętą krawędzią gniazda 
języka (do aluminium)

• Do zaczepów i listew zaczepowych U6x24x6 (do 
drewna)

• Do zaczepów i listew zaczepowych U8x28x8 
(do drewna)



Kompaktowy asortyment – wiele zalet

MECHANICZNE CZY ELEKTRYCZNE?

Użycie zaczepów i elektrozaczepów MACO to gwarancja łatwego montażu  
i wygodnej obsługi. Zaczepy mechaniczne pozwalają na tzw. bezkluczowe 
otwieranie drzwi. Funkcja uruchamiana jest poprzez manualne przełączenie 
małej dźwigni. Elektrozaczepy zwalniają zapadkę po otrzymaniu impulsu 
z domofonu, czytnika linii papilarnych lub przycisku.
Sam wybierasz, która opcja jest dla Ciebie.

Wybór pomiędzy zaczepami mechanicznymi 
a elektrozaczepami

Wszystkie standardowe warianty dostępne 
z manualnym odblokowywaniem

Dostępna opcja z podtrzymaniem 

Dostępne różne wzory

Regulowane części obudowy gwarantują dokładne 
dopasowanie funkcji zamykania

Idealnie pasują do zamków PROTECT

Nadają się do wszystkich blach i listew zaczepowych 
MACO

Możliwość zastosowania podczas przeprowadzania 
modernizacji i napraw drzwi

Certyfikat Ift na zgodność z normą EN 14846



Witamy w MACO! Zapytaj nas o zamki drzwiowe, 
dodatkowe elementy oraz produkty do pełnej automatyzacji drzwi wejściowych. 
W MACO otrzymasz wszystko z jednej ręki.

DOPRACOWANE DO NAJMNIEJSZEGO SZCZEGÓŁU.
ABY TWÓJ DOM POZOSTAŁ TWOIM DOMEM.
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Nr zamówienia 757601 - Data: sierpień 2018 
Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.
Źródło ilustracji: MACO i fotolia.com

Treść niniejszej broszury jest stale weryfikowana. 
Aktualną wersję można znaleźć pod adresem 
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/757584/757601.pdf 
lub proszę zeskanować kod QR.

Są Państwo zadowoleni?
Czekamy na Państwa opinie feedback@maco.eu

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


