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profile INOUTIC
bardzo dobre parametry izolacyjnoœci termicznej
wzmocniony zamkniêtym profilem stalowym o bardzo
du¿ym przekroju, po to aby zapewniæ wysok¹ odpornoœæ
na odkszta³cenia
podwójne uszczelki, zmniejszaj¹ce straty ciep³a
i eliminuj¹ce przeci¹gi
w standardzie zainstalowany okapnik aluminiowy, który
odprowadza wodê z zacinaj¹cego deszczu przy skrzyd³ach
otwieranych do wewn¹trz, natomiast przy skrzyd³ach
otwieranych na zewn¹trz ma charakter ozdobny
wielokomorowa budowa
g³êbokoœæ zabudowy od 70 mm do 84 mm
niski próg drzwiowy termoizolowany
wysoka stabilnoœæ skrzyde³
dodatkowo wzmocnione naro¿niki zgrzewanymi ³¹cznikami

Wype³nienie wewnêtrzne z pianki poliuretanowej
K=0,022 [W/(m*K)]
Warstwy zewnêtrzne wykonane z p³yty
HIDROFUGO 8 [mm]
Gruboœæ wype³nienia 36mm-48mm

- PRZEROCZYSTA
- ALTDEUTSCH (przeŸroczysta z ornamentem)
- SATINATO (mleczna)
- LUSTRO WENECKIE
- REFLEX (br¹z)
THE GERMAN PROFILE ENGINEERS
FOR WINDOWS AND DOORS

WYPE£NIENIA DRZWIOWE

Klamki
JOWISZ

Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ drzwiowych, która umo¿liwia dopasowanie drzwi do indywidualnego stylu

Zawias LE 100R

Zawias
Joker

Dostêpne kolory:
RAL9016
Braun
RAL8024
RAL9001
Edelstahl
Czêœciowo ukryty zawias aluminiowy,
widoczna jest jedynie rolka zawiasu

TECHNIKA
KTÓRA PORUSZA

Kiedy ha³as pozostaje na zewn¹trz,
a ciep³o wewn¹trz
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W tradycyjnych zamkach tylko jedna zapadka przytrzymuje ca³e drzwi, co w
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drzwi. Zamek MACO Z-TF zosta³ wyposa¿ony w dwie dodatkowe zapadki
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multifunkcyjne, dziêki czemu uzyskujemy optymalny oraz sta³y docisk
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przekrêcania kluczem. Po zaryglowaniu, dwa czopy i.S. oraz

ma

ma

zostaje przytrzymane w trzech punktach, bez koniecznoœci

samym skrzyd³o przytrzymywane jest w szeœciu punktach.
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na ca³ej wysokoœci drzwi. Natychmiast po zamkniêciu drzwi skrzyd³o

masywny rygiel gwarantuj¹ dodatkowe zabezpieczenie - tym
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konsekwencji prowadzi do zmniejszenia docisku skrzyd³a w naro¿ach

Pochwyt
³ukowy
Pochwyt
prosty

Stal nierdzewna
szczotkowana matowa
Œrednica pochwytu O 32 mm
wsporniki pod k¹tem 45°
o przekroju O 25 mm
D³ugoœæ:
800mm

Œrednica pochwytu O 32 mm
wsporniki pod k¹tem 45°
o przekroju O 25 mm
D³ugoœæ:
400mm

D³ugoœæ:
500mm
650mm
800mm
1400mm

Klawiatura BioKey Inside umo¿liwia otwieranie
drzwi przy pomocy kodu. Dziêki tej mo¿liwoœci
klawiatura BioKey zapewnia u¿ytkownikom nie tylko
bezpieczeñstwo, ale równie¿ komfort obs³ugi.
Urz¹dzenie instalowane jest bezpoœrednio na
drzwiach, œcianie lub w domofonie. Klawiatura
posiada podœwietlenie u³atwiaj¹ce obs³ugê w nocy.
Klawiatura BioKey Inside to rozwi¹zanie dedykowane
do systemu kontroli dostêpu w firmach lub jako
system dostêpu bez klucza do domów i kamienic.
Zalety klawiatury
• £atwy system zapamiêtywania i zmiany kodów
• Klawiatura mo¿e pracowaæ w zakresie temperatur od -25 °C do +85 °C
• Odporna na warunki atmosferyczne i wodoodporna
• Dziêki ochronie antykorozyjnej idealna na drzwi zewnêtrzne
• Zasilanie 8-12V AC/8-24V DC
• Wyjœcie przekaŸnikowe 24V AC/DC 5,0 A
• Rozwi¹zanie kompatybilne ze wszystkimi zamkami,
zasuwnicami i elektrozaczepami
• Model: stal nierdzewna (INOX)
• Obudowa z sensorem wymiar: 44 x 75 x 29 mm

Czytnik linii papilarnych BioKey Inside
umo¿liwia otwieranie drzwi bez u¿ycia klucza czy
karty. Jednorazowe zaprogramowanie linii
papilarnych pozwala na wygodne otwieranie
drzwi odciskiem palca. Problem zgubienia kluczy
zostaje wyeliminowany. Ten innowacyjny system
kontroli dostêpu uwzglêdnia równie¿ niewielkie
zmiany np. powiêkszanie siê palca u dzieci w miarê
wzrostu.
Zalety czytnika linii papilarnych
• Do 150 zapamiêtanych wzorców palców
• £atwe autoryzowanie u¿ytkowników
poprzez system Masterfinger
• Wysoka rozpoznawalnoœæ wzorców ma³o czytelnych
np. odciski palców dzieci
• Dziêki ochronie antykorozyjnej idealny na drzwi zewnêtrzne
• Zakres temp.: od -25 °C do +85 °C
(czytnik odporny na warunki atmosferyczne i wodoodporny)
• Zasilanie 8-12V AC/8-24V DC
• Wyjœcie przekaŸnikowe 24V AC/DC 5,0 A
• Rozwi¹zanie kompatybilne ze wszystkimi zamkami,
zasuwami i elektrozaczepami
• Model: stal nierdzewna (INOX)
• Obudowa z sensorem wymiar: 44 x 75 x 29 mm

Schemat
zasuwnica Z-TA
+ System BioKey

Napêd elektryczny z zasuwnic¹ Z-TA
• wyj¹tkowy komfort dziêki motorycznemu otwieraniu
• samoczynnie i automatycznie wysuwaj¹ce siê elementy rygluj¹ce
• mo¿liwoœæ po³¹czenia z dowolnym systemem kontroli dostêpu
• kompatybilny z systemami dostêpnymi na rynku

