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De situatie
Komt het u bekend voor?
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De situatie
MEDIATOR is dé oplossing!

„Probleem
opgelost!“

Een groot probleem in appartementsgebouwen:
’s nachts afsluiten of niet?
De hoofdingang in een appartementsgebouw is een
voortdurende bron van problemen, zowel voor
de huisbeheerder als voor de bewoners. De ene sluit
de deur altijd af, een andere nooit, en voor een derde
blijft het allemaal gelijk. En zo ontstaat er wrevel in
het gebouw.
Opgelet: het gaat om meer dan enkel een
gewoonte; het gaat om de veiligheid van de bewoners
en van hun woningen; het gaat erom wie verantwoordelijk is. Wat ook niet onbelangrijk is: als we het over
de hoofdingang hebben, dan gaat het ook om de kwaliteit van het wonen. De hoofdingang afsluiten, ja of
nee? Wat zijn de argumenten van voor- en tegenstanders? Wie hier “ja” antwoordt, die kiest voor veiligheid.
Beveiliging tegen inbrekers, of tegen ongewenste bezoekers. Vergeet ook niet: een volledige verzekeringsdekking krijgt u enkel als u degelijk afsluit. Maar
veiligheid betekent ook dat u het huis steeds op een
veilige manier kunt verlaten, en niet enkel bij gevaar.
Wie dat belangrijker vindt, zal dus “nee” antwoorden.
Want als de hoofdingang afgesloten (en dus vergrendeld) is, komt u er zonder sleutel niet uit. Bij gevaar kan
dat fataal zijn; in het dagelijks gebruik is het vervelend.
Wat is de oplossing?
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De oplossing
MEDIATOR, de perfecte combinatie.

„En iedereen
is tevreden!“

Alles in één:
• de beste inbraakbeveiliging
• een veilige vluchtweg
• groot gebruiksgemak

MEDIATOR is de unieke en perfecte oplossing voor de
centrale inkomdeur van een appartementsgebouw:
een zelfvergrendelend vluchtdeurslot met elektrische
deuropener. Een oplossing die volledig voldoet aan alle
eisen in verband met veiligheid en gebruiksgemak;
die eindelijk zorgt voor rust in huis, bij de bewoners en
bij de huisbeheerder.
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De hoofdingang kan op een snelle, eenvoudige en uiterst goedkope manier met het systeem uitgerust worden. Met MEDIATOR brengt ASSA ABLOY nv een
product op de markt van veiligheidstechniek, dat een
oplossing biedt voor vele problemen, problemen die
tot nog toe als onoplosbaar beschouwd werden.
MEDIATOR voldoet aan alle veiligheidseisen en biedt
tegelijkertijd een hoog gebruiksgemak.

De beste inbraakbeveiliging
De hoofdingang is steeds – dag en nacht – gesloten.
Op die manier is het gebouw beveiligd tegen inbrekers en
andere ongewenste bezoekers. Indien nodig, bijvoorbeeld bij een verhuis, kan de deur opengehouden worden door middel van een sleutelschakelaar. Zo’n langdurige ontgrendeling kan enkel gebeuren door
bevoegde personen, bijvoorbeeld de conciërge of de
syndicus. Op die manier hoeft niemand zich
meer te ergeren aan andere bewoners, voor wie de
veiligheid niet van belang is.

Een veilige vluchtweg
Het gebouw kan steeds via de hoofdingang verlaten worden, ook als die permanent vergrendeld is. Zowel bij
gevaar als bij dagelijks gebruik – ook zonder sleutel.
Op die manier is het probleem van een veilige vluchtweg voor elke syndicus definitief verleden tijd.
Niemand hoeft zich meer zorgen te maken over een
mogelijke aansprakelijkheid bij lichamelijk letsel.

Een groot gebruiksgemak
Als er ’s avonds laat of ’s ochtends vroeg bezoekers
komen, dan kan de hoofdingang eenvoudig vanuit de
woning geopend worden. Als de deur dichtvalt, is
ze terug automatisch vergrendeld, zeer praktisch
voor bewoners die ziek of slecht ter been zijn,
en die het bezoek van een arts of van de hulpdiensten verwachten.
Soms is het nodig dat de hoofdingang op bepaalde
tijden langdurig geopend blijft, bijvoorbeeld wanneer
er zich een artsenpraktijk in het huis bevindt. In dat
geval kan de deuropener aangestuurd worden via een
tijdschakelaar. Buiten het spreekuur is de deur dan
opnieuw vergrendeld.
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De techniek

Zo maak je de hoofdingang veilig en comfortabel:
deuropener, slot, voeding*.

slotkast
sluitplaat

FaFix-instelfunctie

kruisschoot met
blokkeermechanisme
kruknoot
sluitkom
vergrendelpal
schootontgrendeling
lineaire deuropener
zelfvergrendelende
nachtschoot

wisselfunctie

„Een kleine
inspanning en
zoveel resultaat!“

Technische gegevens
Doornmaat
smalprofiel uitvoering

* niet afgebeeld

30, 35, 40, 45 mm, asafstand 92 mm

houten- en metalen deuren

65 - 60 - 65 mm, asafstand 72 mm

kruknoot

9 mm met adapter 8 mm

Voor smalprofiel deuren en volblad deuren.
Het MEDIATOR-systeem bestaat uit slechts drie componenten:
• het vluchtdeurslot
• de lineaire deuropener
• de voeding*
Het systeem kan eenvoudig ingebouwd worden in
smalprofiel deuren en in volblad deuren. Een deurbedrading is niet noodzakelijk.
Een kleine tip: als u erover denkt om een defecte
deuropener te vervangen, schakel dan meteen over op
MEDIATOR!
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Eenvoudig en goedkoop

Eenvoudiger kan echt niet: het systeem kan ingebouwd worden met minimale
inspanning en minimale kosten.

Technische gegevens
stuurspanning: 5 – 48 V AC of DC
bij inbouw in een bestaande deur met
conventionele sluitplaat kan eventueel de
aanwezige bekabeling gebruikt worden
nominale spanning: 12 V DC

12 V CC

230 V CA

Tot 50% goedkoper:
Gelijkaardige oplossingen waren tot nog toe enkel mogelijk met motorsloten. Dat betekent: een ingewikkelde
deurbekabeling en hoge kosten. Het MEDIATOR-systeem kan met minimale inspanning en minimale kosten
ingebouwd worden in de centrale deur van een appartementsgebouw. Een veilige vluchtweg en een groot
gebruiksgemak worden aldus gecombineerd met een
betere inbraakbeveiliging.

IKON, werd in 1926 opgericht onder de naam
ZEISS IKON AG. In Duitsland is IKON één van de
marktleiders op het gebied van sluitcilinders,
sluitsystemen en extra beveiligingen. Tot onze
producten en oplossingen behoren ook al geruime
tijd mechatronische sluitcilinders, ingangscontrolesystemen, vluchtdeurtechniek, deurbeslag, deursluiters en een breed gamma aan extra sloten en
beveiligingen. Onze producten zijn state of the art,
en zij beschermen mensen en hun eigendom.
effeff, werd in 1936 opgericht als werkplaats voor
fijne mechaniek en elektrotechniek. Dankzij een
consequente productstrategie werd het marktleider
in elektro-mechanische slotentechniek. De productlijn van effef bestaat uit elektrische deuropeners,
elektrische sloten, veiligheidssloten, ingangscontrole-systemen, elektrische contactmagneten,
vlucht-weg-techniek, draaideur-aandrijvingen en
blokkeer-systemen voor brand-beveiliging controlesystemen. Vanuit de thuisbasis in Albstadt (Schwäbische Alb) wordt nu naar meer dan 75 landen in de
wereld geëxporteerd.

De firma ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH.
De producten van IKON en effeff vullen elkaar prima
aan, en sinds 2005 worden beide merken dan ook in
een gemeenschappelijke onderneming ontwikkeld,
geproduceerd en op de markt gebracht. Hierdoor
zijn wij in staat om onze klanten omvattende en
complexe systeemoplossingen aan te bieden, zowel
voor privé-gebruik als voor bedrijven en openbare
gebouwen.
ASSA ABLOY is wereldwijd marktleider in sluit- en
veiligheidssystemen. Onze oplossingen voldoen
ruimschoots aan de hoge eisen die onze klanten
stellen op het gebied van veiligheid, bescherming en
gebruiksvriendelijkheid. De groep stelt +/- 30.000
mensen te werk, en is goed voor een jaaromzet van
ongeveer 3 miljard euro.

ASSA ABLOY
Heide 9
B-1780 Wemmel
Tel. +32 2 247 79 11
Fax +32 2 216 17 49
info@assaabloy.be
www.assaabloy.be

Technische wijzigingen voorbehouden. 2.1901-109 0FL 00

ASSA
 ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

