
Memolock 3

Αυτόματη μηχανική κλειδαριά 2 επιπέδων λειτουργίας
1ο επίπεδο λειτουργίας: Με το κλείσιμο της πόρτας κλειδώνει αμέσως ο αυτόματος πύρος.

2ο επίπεδο λειτουργίας: Χειροκίνητο κλείδωμα των υπόλοιπων πύρων.

και 
2 τρόπων ξεκλειδώματος 

κλειδαριά με ανοιχτή πόρτα

1ο επίπεδο λειτουργίας2ο επίπεδο λειτουργίας

 Η μοναδική μηχανική κλειδαριά που δέν διαρρηγνύεται 
 με ταυτότητες και ελάσματα.

 Προστατεύει την πόρτα σας  και το σπίτι σας.............
  ........................ ακόμη και όταν είναι ξεκλείδωτη!!!!
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Semkos Protection Systems



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η κλειδαριά Memolock 3 είναι μια καινοτόμα κλειδαριά 2 στροφών ιταλικού τύπου  για 
θωρακισμένες πόρτες με αυτόματο μηχανικό κλείδωμα ενός πύρου. Σε αντίθεση με 
όλες τις γνωστές κλειδαριές που φέρουν γλώσσα με κεκλιμένη πλευρά η κλειδαριά 
Memolock 3 δεν έχει γλώσσα αλλά διακόπτη ενεργοποίησης του αυτόματου κλειδώματος.  
Υπάρχουν δύο μοντέλα της κλειδαριάς. 
Το Memolock 3 (base) που ξεκλειδώνει όπως όλες οι κλειδαριές και 
το Memolock 3 (lock – unlock) που ξεκλειδώνει με σύνθετο τρόπο. Πρέπει πρώτα να 
κλειδώσουμε και μετά να ξεκλειδώσουμε για να ανοίξει η πόρτα.
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ Memolock 3
Η κλειδαριά Memolock 3 είναι η μοναδική μηχανική κλειδαριά που δεν ανοίγει με 
ταυτότητα ή εύκαμπτο έλασμα . 
Στο μοντέλο (lock – unlock) το επίπεδο ασφάλειας της πόρτας είναι μεγαλύτερο απο 
το μοντέλο (base) διότι για να ανοίξει η πόρτα πρέπει πρώτα να κλειδώσουμε και μετά 
να ξεκλειδώσουμε. 
Ο ασυνήθιστος τρόπος ξεκλειδώματος, και ταυτόχρονα ο αυτόματος διπλασιασμός 
των κινήσεων που απαιτούνται για να ανοίξει η πόρτα, καθιστούν το μοντέλο αυτό 
την ασφαλέστερη κλειδαριά της αγοράς.  
Στην ίδια κλειδαριά μπορεί να ξεκλειδώσει ο αυτόματος πύρος της και ηλεκτρικά, 
με την χρήση ηλεκτρικού πηνίου που μπορεί να προσαρμοσθεί στο πίσω μέρος της 
κλειδαριάς. Η δυνατότητα να ξεκλειδώνει ο αυτόματος πύρος ηλεκτρικά καθιστούν την 
κλειδαριά Memolock 3, ιδανική επιλογή για κύριες εισόδους οικοδομών και εισόδων με  
απαιτήσεις ελέγχου πρόσβασης.
Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα της κλειδαριάς Memolock 3 (και στα 2 μοντέλα) είναι 
η δυνατότητα του ταυτόχρονου κλειδώματος των πλάγιων εκτροπέων μαζί με τον 
αυτόματο πύρο της κλειδαριάς. Αυτο επιτυγχανεται με τη σύνδεση των πλάγιων 
εκτροπέων στον πίσω μοχλό της κλειδαριάς.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α. Μοντέλο Memolock 3 (base):
Με το κλείσιμο της πόρτας η κλειδαριά κλειδώνει άμεσα τον αυτόματο πύρο και 
χειροκίνητα με 2 πλήρεις περιστροφές 360° του κλειδιού τους υπόλοιπους πύρους  
Το ξεκλείδωμα του αυτόματου πύρου γίνεται από μέσα με το πάτημα του χερουλιού 
και από έξω με απλό γύρισμα του κλειδιού. 
Όταν έχουν κλειδώσει όλοι οι πύροι το ξεκλείδωμα γίνεται μόνο με το κλειδί, με δύο 
πλήρεις περιστροφές των 360°. 
Β. Μοντέλο Memolock 3 (lock – unlock):
Αυτό το μοντέλο είναι παραλλαγή του βασικού μοντέλου Memolock 3 (base) και 
λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, με την διαφορά ότι ο αυτόματος δεν ξεκλειδώνει 
από έξω με ένα απλό γύρισμα του κλειδιού αλλά με διπλή κίνηση, πρώτα κλειδώνοντας 
και μετά ξεκλειδώνοντας. 
Από τη μέσα πλευρά της πόρτας, το ξεκλείδωμα γίνεται πάλι με το πάτημα του χερουλιού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ
Στην κλειδαριά Memolock 3 μπορούν να τοποθετηθούν όλοι οι κύλινδροι, όμως σε 
περίπτωση που κλείσει η πόρτα με το κλειδί τοποθετημένο στην κλειδαριά από την 
εσωτερική πλευρά, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει με ταυτότητα. 
Για αυτόν το λόγο συστήνεται η χρήση κυλίνδρου με πομολίνι από την εσωτερική πλευρά, 
ή κυλίνδρου που μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με κλειδί και από τις δύο πλευρές.
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