Több biztonság az ajtó számára.
Az új több ponton záródó automata zárakkal.

Ajtókhoz

autoLock AV3
blueMatic EAV3
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Helló innováció!

»Megfelelő ajtóvasalat egy eleven
család számára: olyan biztonságos,
amennyire rugalmas.«
Stefan Schwarz, építész és apa

Ami a legjobban meggyőzött
az AV3 kapcsán:
+ Azonnali záródás az ajtó egyszerű
behúzásával
+ Energiatakarékosság nagy
hatékonyságú tömítéssel
+ Hosszú élettartamú ajtók
+ Biztosításvédelem már ráhúzott
ajtónál is

autoLock AV3 és blueMatic EAV3

autoLock AV3 és blueMatic EAV3

Helló innováció!

Biztonság. Tömítettség. Kényelem.
Minden, amit egy ajtózárnak tudnia kell.

Az ajtó biztonságos zárása, kényelem és szigetelés - pontosan ezt várhatja a Winkhaus új
automata többpontos záraitól. Az autoLock AV3 mechanikus változat és a blueMatic EAV3
motoros változat zárrendszere esetén az innovatív tömítőelem és a praktikus nappali
zárnyelv jól illeszkedik az egyéni igényekhez. Ez pedig a szó legszorosabb értelmében
teljesen automatikus.

AV3 – az ajtótechnika legújabb vívmánya.

A Winkhaus ajtóvasalatai nyitnak az

Biztonság: A Winkhaus automata töbpontos

innovációk felé.
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Winkhaus biztosan kifejleszti majd.

Két változatban kapható
Mechanikus változat: autoLock AV3
Motoros változat: blueMatic EAV3

autoLock AV3
A Winkhaus automata ajtózárainak legújabb generációja.

Filmet elő!
Tekintse meg az új automata többpontos
zárak innovációit az érdekes videónkon is.
www.winkhaus.de
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Előnyök

autoLock AV3 és blueMatic EAV3

Újdonság!
Első ránézésre látható előnyök.
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Tömítőelem
Kampó

Új kettős funkciós kampós zár.
Tömítőelem

A beváltat megtartani, a jobbat hozzáépíteni:
Az

új

automata

megmaradt

a

többpontos

masszív

kampó,

zárban
amely

automatikusan, a kulcs elfordítása nélkül jár

Kampó

és mélyen hatol a zárszerkezetbe. Az ajtó
már

behúzáskor

reteszelődik,

ezzel

megnehezíti a feltörést. Az új fejlesztésű
tömítőelemmel kombinálva az ajtólap még
határozottabban tartja a helyzetét és véd az
időjárás hatásaitól.
Érintkezőcsap
Zárnyelv
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Zárretesz

Továbbfejlesztett tömítettség.
„Huzatos.“ Ez a mondat ritkán fog elhangozni
az autoLock AV3 vagy blueMatic EAV3 zárak
használóitól. Az új fejlesztésű tömítőelem
dinamikus felületi nyomásának köszönhetően
ugyanis az ajtók évek múlva is jól és tömören
záródnak. Az ajtó megtartja könnyű járását
és kevés erővel is nyitható a zárszerkezete.
Jobb

tömítés

kevesebb

munkával?

egészen Winkhaus - an hangzik!

Ez

Eddig

autoLock AV3 vagy
blueMatic EAV3
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Tömítőelem
Kampó

autoLock AV3 és blueMatic EAV3

Előnyök
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Központi mágneses kioldó.
Egy házról a bejárat alapján szerezzük az
első benyomást. Bosszantó, ha az ajtót
összekarcolják a kampók nyitáskor vagy
záráskor. Az innovatív AV3 zárszerkezetek
ezellen

megfelelő

védelemmel

rendelekeznek: A központi mágneses kioldó
csak akkor hozza működésbe a kampókat,
amikor az ajtó már szorosan illeszkedik a
tokhoz.

03
04

04
Új nappali zárnyelv.
Mindegy, hogy hívjuk a praktikus funkcióval
ellátott kék kapcsolós nappali zárnyelvet,
aminek köszönhetően az ajtó kívülről kulcs
nélkül is egyszerűen nyitható: Az automata
több pontos zárak idáig egyedüli gyártójaként
a Winkhaus most kettős funkciójú kampós
zárral és egykezes működtetéssel kínálja
őket. Egyetlen lenyomás elég, és máris
„szabad a bejárás”!

Mágneses kioldó
Nappali zárnyelv
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Mechanikus automata többpontos zárak

autoLock AV3

autoLock AV3.
Egyszerűen biztonságos a masszív kampóknak köszönhetően.
A rendőrség ajánlásával.

Ha járt már úgy, hogy rohanva sietett a megbeszélt időpontra, de rájött, hogy elfelejtette bezárni
az ajtót, mostantól nyugodtan hátradőlhet. Már az autoLock AV3 alapváltozata is automatikusan
zárja az ajtót - biztonságosan és jól tömítve. A masszív kampók nyomás és kulcsfordítás nélkül
kerülnek záródási helyzetbe, ezzel az ajtó mindig biztonságosan záródik.
Aki szabadság vagy más hosszabb távollét alatt még több biztonságra vágyik, a nyaralási
zárfunkció egyetlen kulcsfordítással működésbe lép, ezzel megakadályozza a kilincs belülről
való lenyomását és az ajtó nyithatóságát. Éppen ezért jó nyaralást kívánunk!

01+ 02

kampó behúzva.

Ajtó nyitva: Tömítőelem és

Ajtó nyitva: Tömítőelem működésbe lép, kampó

... és mélyen beakaszkodik a zárlemezbe.

kifelé mozog...

Winkhaus Plus

+ Új kettős funkciójú kampós zár a nagyobb biztonsághoz és dinamikus felületi nyomáshoz
+ Könnyű kezelhetőség a nagymértékű szigetelés ellenére
+ Mágneses kioldó csökkenti az ajtókeret súrlódási nyomait
+ Hibásműködés funkció megakadályozza az ajtó becsapódását kireteszelt kampók esetén
+ Nyaralási zárfunkció a magasabb biztonságért

autoLock AV3

Mechanikus automata többpontos zárak
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A nyaralási zárfunkció
biztonsági kampókkal

02

Magas tömítettség
a tömítőelemnek köszönhetően

03

Mágneses kioldó
a tok karcolásainak elkerülésére

A nyaralási zárfunkció működésbe
hozza a főzárat a kulccsal és
blokkolja az ajtó kilincsét. A házat
így nem tudják a főbejáraton
keresztül elhagyni a behatolók.
Kívül

Belül

01
02

Zár-előlap

Mágneses
kioldó
Érintkezőcsap

03 A fém zár-előlap az ajtó csukódásakor ...

… meghúzza a mágneses kioldót …

...

és

benyomja

egyszerűen

az

kerülhető

érintkezőcsapot.
el

az

felcsapódása és a karcolások.

ajtótokra

Ilyen
való
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Automata többpontos zárak nappali zárnyelvvel

autoLock AV3

Plusz komfortfokozat.
Minden, amire szüksége van, és még egy kicsit több.

Kiegészítő kényelmi felszerelések.
Az autoLock AV3 automata többpontos zárakhoz készült oneTouch egykezes működtetésű
innovatív nappali zárnyelv gyakran szerelem első látásra. A nappali zárnyelv működtetéséhez
egyetlen kattintás elegendő. Például a hétvégi vásárlás: Önnek szó szerint tele van mindkét
keze, a bevásárló szatyrokat pakolja ki az autóból és hordja be a lakásba, az üres göngyöleget
pedig kiviszi - a nappali zárnyelv ezt kulcs használata nélkül is lehetővé teszi. Az ajtót Ön kulcs
nélkül nyitja kívülről.
A Winkhaus különlegessége: Már kapható a Winkhaus különleges kombinációja, amely a
nappali zárnyelv oneTouch funkciójából és kettős funkciójú kampós zárból áll. A kékkel jelzett
kapcsolónak és a „Zárva / Nyitva“ szimbólumoknak köszönhetően elkerülhető az ajtó nem
kívánt nyitva maradása, ha pedig nem használja a nappali zárnyelvet, a kettős funkciójú
kampós zár összes előnyét élvezheti.
Kapható autoLock AV3 (mechanikus) és blueMatic EAV3 (elektronikus) rendszerekhez.

További biztonsági lehetőséget kínál az ajtóőr. Ha váratlanul becsengetnek, nem árt, ha
visszatartjuk az illetőt. A stabil ajtófogó garantálja, hogy az ajtó csak résnyire nyíljon ki, a kívül
lévő személy pedig ne tudjon behatolni. Egyébként minden lehetséges: Köszönés, beszélgetés, és
ha muszáj, az elutasítás is. További előny: A „felnőtt magasságban“ történt beépítésnek
köszönhetően az ajtóőr pl. azt is megakadályozza, hogy a kisgyerekek észrevétlenül elhagyják a
lakást! Rejtett vasalata szokásos módon nyit kívülről kulccsal való kizáráskor, belülről pedig az
ajtóőr címkéjének kioldásakor.
Kapható autoLock AV3 (mechanikus) változathoz.

Winkhaus Plus

Nappali zárnyelv

Ajtóőr

+ Innovatív nappali zárnyelv, egykezes

+ Opcionális ajtóőr a bejárati ajtó célzott

működtetés a rugalmas ki- és belépéshez
+ Jól felismerhető kapcsoló „Zárva /
Nyitva“ jelzéssel
+ Más Winkhaus több pontos zárakhoz is
használható, pl. hookLock, easyLock
rendszerekhez

ellenőrzésére
+ Csak résnyire nyílik, véd a behatolók
ellen
+ Az ajtóőr kívülről kényelmesen
kireteszelhető kulccsal

Die Automatik-Ausführung
mitzárnyelvvel
Tagesfalle
Automata
többpontos zárak nappali

autoLock AV3
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Opcionálisan: Ajtóőr
biztonságos távolságban tartja a nem kívánt
látogatókat

04

Nappali zárnyelv
kulcsfordítás nélküli rugalmas ki- és
belépést biztosít

Belül

Kívül

Az ajtóőr az ajtócímke elforgatásával lép

... az ajtó résnyire nyitását – ami elég a

Belülről

működésbe, ezzel lehetővé teszi...

beszélgetéshez, de kevés a behatoláshoz.

reteszelődik ki, kívülről hagyományosan, az ajtó

az

ajtóőr

címkéjének

kulccsal való kizárásakor.

kioldásakor
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Motoros automata többpontos zár

blueMatic EAV3

blueMatic EAV3
Automatikus záródás. Távirányított nyitás.
Jövőbemutató kényelem.

Aki a mechanikus automata többpontos zár előnyein kívül még több kényelmet szeretne élvezni:
Az új blueMatic EAV3 nemcsak az ajtók mechanikus reteszelésére képes, hanem motoros
reteszkioldásra is! A motoros működtetés sokak számára alapvető, különösen az idősek
számára megfelelő, akadálymentes lakás, vagy többcsaládos családi ház esetén. Belülről a
zárt ajtó nyitása megszokottan, az ajtógombbal történik, kívülről távirányítással, ujjlenyomatolvasóval, távadóval, Bluetooth vagy más azonosítórendszer használatával. Biztosítja a
professzionális felszerelését, egyetlen gombnyomással, kényelmesen.

Ajtónyitás ujjlenyomattal ...

... érintés nélkül, távirányítóval ...

... vagy mobil telefonnal.

Winkhaus Plus

+ Bejárati ajtók érintés nélküli kizárása motoros elemekkel
+ Kompatibilis más Winkhaus ajtózár termékekkel.
+ Az autoLock AV3 moduláris bővítéssel blueMatic EAV3 rendszerré is átszerelhető
+ Használatra kész kábelkészletek az elterjedt beléptetőrendszerekhez (pl. ekey ujjlenyomat-olvasók, Idencom)
+ Minden beléptetőrenszerrel vezérelhető (távirányító, ujjlenyomat-olvasó, távadó stb.) és
galvanikusan leválasztott érintkezővel is
+ Egyszerű villamos szerelés

blueMatic EAV3

Motoros automata többpontos zár
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