A MEDIATOR
az effeff terméke

Végre nyugalom van a házban

MEDIATOR
Tökéletes zármegoldás
társasházak bejárati ajtóihoz
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions
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Az alaphelyzet
Ismerős a probléma?
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A megoldás
A MEDIATOR megoldja a problémát!

Végre nyugalom van a házban

„Probléma
megoldva!“

A társasházak egyik fő problémája:
Zárjuk a házat éjszakára, vagy ne?
A társasházak bejárati ajtaja – az állandó problémák
forrása.
Gondot jelent a gondnokság részére, és gondot jelent
a lakók részére is. Van, aki mindig zárja, van aki soha, és
vannak olyanok is, akik számára ez teljesen érdektelen.
Vagyis mindig áll a bál a bejárati ajtó körül...
De várjunk csak: Sokkal többről van itt szó, mint a jó
közérzetről! A lakók és lakások biztonságáról van szó és
arról, hogy ki viseli ennek felelősségét.
A bejárati ajtó ezen kívül a lakótérben eltöltött életminőségről is szól. Zárjuk a bejárati ajtót?
Igen vagy nem? Mik a legfontosabb szempontok? Akinek a válasza „Igen”, az a biztonságra vágyik. Védelemre a betörők és a kéretlen vendégek ellen. Ha már itt
tartunk, ne feledjük: Csak az élvezheti a biztosítók teljes fedezetét, aki megfelelő zármegoldásokat használ.
A biztonság azonban azt is jelenti, hogy a házat mindÍg
el kell tudni hagyni. És nem csak veszély esetén. Akinek
ez fontosabb, az az előbb feltett kérdésre „Nem”-mel
fog válaszolni. Ha a bejárati ajtó zárva van, kulcs nélkül
nem lehet kijutni. Ez végzetes lehet vészhelyzetben, a
mindennapokban pedig kényelmetlen. Mi a megoldás?
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A megoldás
MEDIATOR – a tökéletes kombináció

„És mindenki
elégedett “

Minden egy helyről:
• magasfokú betörésvédelem
• biztonságos menekülési útvonal
• maximális kényelem
• akár több pontos zárás

A MEDIATOR az egyedüli tökéletes zármegoldás
családi házak bejárati ajtajának zárásához:
egy önreteszelő pánikzár, elektromos ajtónyitóval.
Olyan megoldás, amely a biztonság és a könnyű
kezelhetőség minden igényét megbízhatóan kielégíti.
És végre megalapozza a lakóközösség nyugalmát. A
házgondnokság pedig együtt örül.
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A bejárati ajtó gyorsan, egyszerűen és olcsón fel- vagy
átszerelhető ezzel a megoldással.
A MEDIATOR az ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
olyan biztonságtechnikai megoldása, amely számos
problémát megold. Olyanokat, amelyek korábban
megoldhatatlannak bizonyultak. A MEDIATOR minden
biztonsági igénynek megfelel, emellett a legmagasabb
szintű kényelmes használatot garantálja.

Magasfokú betörésvédelem.
A bejárati ajtó állandóan zárva van, éjjel és nappal is.
Így a ház védettséget élvez a betörők és egyéb kéretlen
vendégek ellen. Igény esetén, például költözéskor
az ajtó kulcsos kapcsolóval nyitva tartható. Az ilyen
hosszú idejű zárkioldást azonban csak erre jogosult
személyek végezhetik, például a gondnok vagy a közös
képviselő. Így senki nem haragudhat más
lakókra, akik számára a biztonság egyáltalán nem
fontos.

Biztonságos menekülési útvonal.
Az állandóan zárva tartott ajtó ellenére a ház bármikor
elhagyható a bejárati ajtón keresztül. Veszély esetén
»normál üzemben« – kulcs nélkül is. Így a menekülési
útvonal biztosításának problémája egy csapásra
megoldódik minden közös képviselő számára. Senkinek nem kell aggódnia a felelősség kérdése miatt
személyi sérülések esetén.

Maximális kényelem.
Akár késő esete, akár kora reggel jönnek a látogatók, a
lezárt bejárati ajtó kényelmesen kinyitható a lakásból
is. Becsukódás után újból automatikusan reteszelődik.
Ez a funkció akkor is fontos lehet, ha orvost vagy mentőt várnak a ház beteg vagy mozgáskorlátozott lakói.
Bizonyos esetekben szükség lehet arra, hogy a bejárati
ajtó adott nyitvatartási idő szerint tartósan nyitva
legyen, például ha orvosi rendelő működik a házban.
lyen esetekben az ajtónyitó időkapcsolóval vezérelhető. A rendelési időn kívül a bejárati ajtó ismét
reteszelődik.
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A technológia

Mi teszi a bejárati ajtót biztonságossá és kényelmessé?
A MEDIATOR zár.

Zártest
Zárfogadó

FaFix beállítás

Kettős zárnyelv
reteszfunkcióval
Egyrészes kilincslyuk
Zárretesz
Vezérlőnyelv

Csapkioldó
Motoros ajtónyitó

Zárcsap,
önreteszelő

Hengerzárbetét

„	Okos megoldás		
értékes
képességek!“

Műszaki adatok
Előlap-kulcsközép távolság
Alumínium, acél ajtók

30, 35, 40, 45 mm, DIN 92mm
szabvány

Előlap-kulcsközép távolság
Fa ajtók

65 mm, DIN 72mm szabvány

Kilincslyuk

9 mm, 8 mm-es szűkítővel

Alumínium, acél és fa ajtókhoz.
A MEDIATOR megoldása mindössze az alábbi három
elemből áll:
• Pánikzár
• Motoros ajtónyitó
• Hálózati adapter
Bármilyan ajtótípus egyszerűen utánszerelhető.
Ajtókábelezés nem szükséges.
Hasznos tipp: Ha esedékes egy hibás zár vagy ajtónyitó
cseréje, szereljék át a MEDIATOR megoldására!
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Egyszerű és gazdaságos

Egyszerűbben nem is lehetne:
A fel- vagy átszerelés kevés időráfordítással, alacsony költségek mellett
elvégezhető.

Műszaki adatok
Vezérlőfeszültség: 5– 48 V AC vagy DC
Átszerelésnél a meglévő
vezeték is használható.
Névleges üzemi feszültség: 12 V DC

12 V DC

230 V AC

Akár 50%-kal gazdaságosabb.
A MEDIATOR jellegű megoldások megvalósítása idáig
csak motoros zárszerkezetekkel volt lehetséges. Ez pedig drága ajtókábelezést és magas összköltséget jelent.
A MEDIÁTOR segítségével a családi házak bejárati ajtaja
kevés időráfordítással, alacsony költségek mellett felvagy átszerelhető.
A magasfokú betörésvédelem, biztonságos menekülési
útvonal és maximális kényelem érdekében.

Az IKON, az 1926-ban alapított ZEISS IKON AG
jogutódja, az ASSA ABLOY Németországban legnépszerűbb zár- és biztonságtechnikai vállalata. Az IKON
termékei és megoldásai piacvezetők és csúcstechnológiát képviselnek. Az IKON termékportfolóját
magas minőségű mechanikai és mechatronikus
zárcilinderek, pótzárak és kiegészítő biztonsági
megoldások, ajtóvasalatok és ajtónyitó szerkezetek
alkotják. A beépített termékek aktív betörésvédelme
a személy- és vagyonvédelem biztos pontja.
Az effeff vállalatot 1936-ban alapították finommechanikai elektrotechnikai műhelyként. Ma a világ
vezető márkái közé tartozik az elektromechanikus
zártechnika területén. Az effeff márkanév alá elektromos ajtónyitók, elektromos reteszek, biztonsági
zárak és beléptetőrendszerek tartoznak, immár 75
ország biztonságra és kényelemre igényes vásárlóit
kiszolgálva.

Az ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH szakértő
globális partner az épületek védelmetét, biztonságát
és kényelmét szolgáló mechanikus és elektromechanikus biztonságtechnikai megoldások terén.
A vállalat magas minőségű termékeket és sokoldalú
rendszereket fejleszt, gyárt és értékesít a nagy múltú
IKON és effeff márkák alatt, magánszemélyek, vállalati és állami megrendelők számára egyaránt.
Az ASSA ABLOY a világ vezető gyártója és szállítója
a zártechnikai megoldások és biztonsági rendszerek
területén, amelyek választ adnak az ügyfelek biztonság, védelem és egyszerű kezelhetőség iránti magas
igényeire.

ASSA ABLOY Hungary Kft.
1031 Budapest
Záhony utca 7.
HUNGARY
info@assaabloy.hu
Tel: +36 1 2261616
Fax: +36 1 2261303
www.assaabloy.hu

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
GERMANY
albstadt@assaabloy.de
Tel. +497431 123-700
Fax +497431 123-258
www.assaabloy.de
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ASSA ABLOY is the
8
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

