ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
MEMOLOCK 3
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κλειδαριά Memolock 3 είναι µια καινοτόµα κλειδαριά
ιταλικού τύπου 2 (δύο) στροφών για θωρακισµένες
πόρτες µε αυτόµατο µηχανικό κλείδωµα ενός πύρου.
∆ιαθέτει εσωτερικά έναν επαναστατικό βαρυτικό
µηχανισµό που της επιτρέπει να λειτουργεί µόνο σε
κάθετη θέση (ορθή θέση λειτουργίας) και να κλειδώνει
αυτόµατα. 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. Φωτ.(1)
Υπάρχουν δύο (2) µοντέλα της κλειδαριάς το
Memolock 3 (base) και το Memolock 3 (lock – unlock),
µε τη διαφορά οτι στο στο µοντέλο lock – unlock για να
ανοίξουµε την πόρτα πρέπει πρώτα να κλειδώσουµε
και µετά να ξεκλειδώσουµε.
Η κλειδαριά διατίθεται σε διαστάσεις µε κέντρα 63mm
και 73mm.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ Memolock 3

Η πόρτα µε κλειδαριά Memolock 3 (είτε µε το βασικό
µοντέλο είτε µε το lock – unlock µοντέλο) δεν ανοίγει
µε ταυτότητα ή εύκαµπτο έλασµα ακόµη και µε το
απλό κλείσιµο της πόρτας, σε αντίθεση µε όλες τις
υπόλοιπες κλειδαριές µε κεκλιµένη γλώσσα.
Επιπρόσθετα το µοντέλο lock – unlock αυξάνει
κατακόρυφα το επίπεδο ασφαλείας της πόρτας, αφού
οποιάδηποτε προσπάθεια διάρρηξης της πόρτας µε
διαρρηκτικά εργαλεία δεν πρόκειται να έχει άµεσο
αποτέλεσµα, αφού για να ανοίξει η πόρτα πρέπει
πρώτα να κλειδώσουµε και έπειτα να ξεκλειδώσουµε,
(ασυνήθιστος τρόπος ξεκλειδώµατος, και ταυτόχρονα
αυτόµατος
διπλασιασµός
των
κινήσεων
ξεκλειδώµατος).
Στην ίδια κλειδαριά µπορεί να ξεκλειδώσει ο
αυτόµατος πύρος της και ηλεκτρικά, µε την χρήση
ηλεκτρικού πηνίου που µπορεί να προσαρµοσθεί µε
κατάλληλη βάση στο πίσω µέρος της κλειδαριάς.
Φωτ.(2)
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.
Φωτ.(3)
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α. Μοντέλο Memolock 3 (base):
Με το κλείσιµο της πόρτας η κλειδαριά κλειδώνει
αυτόµατα ένα πύρο και χειροκίνητα µε 2 πλήρεις
περιστροφές 360° του κλειδιού τους υπόλοιπους
πύρους φωτ. (4). 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°. Εαν οι πλάγιοι εκτροπείς είναι συνδεδεµένοι
στους µοχλούς στο πάνω και κάτω µέρος της
κλειδαριάς λειτουργούν όπως σε κάθε άλλη κλειδαριά,
ενώ σε περίπτωση που είναι συνδεδεµένοι στο πίσω
µοχλό της κλειδαριάς οι πλάγιοι εκτροπείς ακολουθούν
την κίνηση του αυτόµατου πύρου, (κλειδώνουν και
ξεκλειδώνουν ταυτόχρονα µε τον αυτόµατο πύρο)
φωτ.(3).
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 το αυτόµατο κλείδωµα 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 απλά µε το πάτηµα του
χερουλιού.
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ

Στην κλειδαριά memolock 3 (και στα 2 µοντέλα)
µπορούν να συνδεθούν οι πλάγιοι εκτροπείς στους
µοχλούς (ντιζες) στο πάνω και στο κάτω µέρος της
κλειδαριάς, µε τον ίδιο τρόπο όπως και σε κάθε άλλη
κλειδαριά. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να
συνδεθούν οι πλάγιοι εκτροπείς στο µοχλό που
βρίσκεται στο πίσω µέρος της κλειδαριάς. Σε αυτή τη
περίπτωση κλείνοντας η πόρτα µαζί µε το κλείδωµα
του αυτόµατου πύρου θα κλειδώνουν ταυτόχρονα και
οι συνδεδεµένοι εκτροπείς στον πίσω µοχλό.
Στον πίσω µοχλό µπορεί επίσης να συνδεθεί και
ηλεκτρικό πηνίο προσαρµοσµένο σε ειδική βάση ώστε
το αυτόµατο κλείδωµα να ξεκλειδώνει και ηλεκτρικά.
Φωτ. (2) Η δυνατότητα αυτή είναι ιδανική για εισόδους
πολυκατοικιών, γραφείων ή χώρων περιορισµένης
πρόσβασης.
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΑΣ Memolock 3

Η τοποθέτηση της κλειδαριάς Memolock 3 σε
θωρακισµένη πόρτα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο όπως µε
κάθε κλειδαριά µε τις εξής διαφοροποιήσεις:
Α. Για να αλλάξουµε τη φορά λειτουργίας στην
κλειδαριά, ανάλογα εαν πρόκειται να τοποθετηθεί σε
δεξιά ή αριστερή πόρτα, ξεβιδώνουµε τον διακόπτη
ενεργοποίησης του αυτόµατου κλειδώµατος, τον
περιστρέφουµε 180° και τον ξαναβιδώνουµε φωτ. (5).
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Β. Θα πρέπει να γίνεται µία οπή διαστάσεων
20mm x 12mm στο πλαϊνό κάλλυµα της πόρτας για
τον διακόπτη αυτόµατου κλειδώµατος και σε
απόσταση 18,5mm από το κέντρο του αυτόµατου
πύρου φωτ.(6).
Γ. Σε περίπτωση που θέλουµε να συνδέσουµε
τους πλάγιους εκτροπείς στον πίσω µοχλό της
κλειδαριάς, έτσι ώστε να κλειδώνουν αυτόµατα και οι
πλάγιοι εκτροπείς θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί
προέκταση ντίζας ή λάµας µήκους περίπου 15cm για
κάθε εκτροπέα.
Για να συνδεθεί ο κάτω εκτροπέας το µόνο που
απαιτείται είναι η προσθήκη της προέκτασης η οποία
µπορεί να βιδωθεί ή να ηλεκτροσυγκοληθεί στην
υφιστάµενη ντίζα.
Για να συνδεθεί ο επάνω εκτροπέας εκτός από την
προσθήκη της προέκτασης είναι απαραίτητο να
αλλάξει και η φορά του εκτροπέα. Σε περίπτωση που
η δυνατότητα αλλαγής της φοράς του εκτροπέα, δεν
είναι εφικτή, και η σύνδεση στον πίσω µοχλό της
κλειδαριάς, τότε η σύνδεση γίνεται στον επάνω µοχλό
της κλειδαριάς.
Παρατήρηση.
Στην περίπτωση που συνδέσουµε τους πλάγιους
εκτροπείς στον πίσω µοχλό της κλειδαριάς,
προτείνεται το ξεκλείδωµα της κλειδαριάς να γίνεται µε
την µέθοδο (κλειδώνω-ξεκλειδώνω)
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΙ

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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