
O mai mare siguranţă a uşii 
dumneavoastră.
Cu noile sisteme automate de închidere multiplă.

autoLock AV3
blueMatic EAV3

pentru 
uşi



»Sistemul de închidere adecvat 
pentru o familie activă: pe cât 
de sigur, pe atât de flexibil.«

Stefan Schwarz, arhitect şi părinte

Cu ce m-a convins autoLock AV3:

+ Încuiere imediată, prin simpla  

 închidere a uşii

+  Economie de energie datorită 

unei etanşeităţi ridicate

+ Durata lungă de viaţă a uşii

+  Protecţie oferită de siguranţă  

chiar şi la simpla închidere a uşii

autoLock AV3 şi blueMatic EAV3 Bun venit inovaţiilor!02



Priviţi inovaţiile aduse de noile noastre sisteme 

automate de închidere multiplă şi în filmul 

nostru informativ.

www.winkhaus.de

Filmul!

Siguranţă. Etanşeitate. Confort.
Tot ceea ce trebuie să facă un sistem de închidere.

Închidere în siguranţă a uşilor, confort şi etanşeitate – noul sistem automat de închidere 

multiplă de la Winkhaus vă oferă toate acestea. Acest sistem de închidere, cu element de 

etanşare inovator şi zăvor de zi practic, vine în întâmpinarea cerinţelor individuale în două 

variante:  mecanică - autoLock AV3 şi motorizată - blueMatic EAV3. Iar totul în adevăratul 

sens al cuvântului: complet automat. 

2 variante disponibile

Varianta mecanică: autoLock AV3

Varianta motorizată: blueMatic EAV3

Încuietorile de uşi oferite de Winkhaus sunt 

deschise numai pentru inovaţii.

Pionierat pur! Winkhaus se conduce după 

acest principiu de aproximativ 160 de ani. În 

anii 80 aceasta a dus la crearea unei forme 

a zăvorului din ce în ce mai perfecţionată. A 

 urmat zăvorul rezistent din oţel, cu o protecţie 

maximă împotriva efracţiei,  economie de 

 energie şi confort. Produsele modulare au 

fost concepute pentru a îndeplini cerinţe 

 diverse.  Iar dacă ceva nu există încă, se va 

inventa cu siguranţă de Winkhaus.
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autoLock AV3
Noua generaţie de sisteme automate de închidere 

a uşilor oferite de Winkhaus. 

AV3 – cel mai nou nivel al tehnicii.

Sigur: sistemul automat de închidere multiplă 

de la Winkhaus blochează uşa automat la 

 închidere, fără a mai fi necesară  încuierea 

cu cheia. Confortabil: pentru a debloca 

temporar încuietoarea, de exemplu pentru a 

aduce cumpărăturile în casă, poate fi activat 

confortabil zăvorul de zi, situaţie în care uşa 

poate fi deschisă din afară fără cheie. Etanş: 

nu se creează curenţi de aer nedoriţi, uşa nu 

se deformează timpuriu.  Noul element de 

etanşare promite o durabilitate foarte mare.



04 Avantajele dvs.

Element 

de etanşare

Zăvor basculant

Noul zăvor basculant duo.

Am păstrat ce e mai bun, am adăugat noi 

îmbunătăţiri: noul sistem automat de 

 închidere multiplă păstrează zăvorul masiv, 

care se declanşează automat şi fără cheie, 

poziţionându-se adânc în zona de închidere. 

Astfel uşa se blochează deja prin simpla în-

chidere şi îngreunează pătrunderea prin 

efracţie. În combinaţie cu noul element de 

etanşare, foaia de uşă este menţinută mai 

bine în poziţie şi protejează împotriva 

agenţilor de mediu. 

Etanşare îmbunătăţită.

„Trage.” Acest cuvânt va fi rostit rareori de cei 

care folosesc închiderile autoLock AV3 sau 

blueMatic EAV3. Datorită forţei de apăsare 

dinamice a noului element de etanşare uşile 

se închid perfect şi după ani de folosire, 

păstrându-şi etanşeitatea. Uşa va continua 

să funcţioneze la fel de uşor şi poate fi 

descuiată cu un efort redus. Etanşeitate mai 

bună cu o solicitare mai redusă? Aceasta vine 

cu siguranţă de la Winkhaus.

Nou!
Toate avantajele dintr-o privire.

Zăvor

Limbă broască

Ştift palpator

Element de etanşare

Zăvor basculant
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Element de etanşare

Zăvor basculant

01
02

autoLock AV3 şi blueMatic EAV3

Până acum Cu autoLock AV3 sau 
blueMatic EAV3

01

02
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Declanşatorul magnetic central.

Intrarea este prima impresie pe care şi-o 

face cineva despre o casă. Este supărător 

când rama uşii este zgâriată de ştifturile 

 palpatoare prin închiderea şi deschiderea 

uşii. Sistemele de închidere inovatoare AV3 

protejează împotriva acestui lucru: 

declanşatorul magnetic central activează 

ştiftul palpator numai după ce uşa este 

închisă complet în ramă.

autoLock AV3 şi blueMatic EAV3

Declanşator magnetic

Zăvor de zi

Noul zăvor de zi.

Indiferent că se numeşte limbă, broască sau 

zăvor de zi în limbajul de specialitate - oricum 

îi spuneţi butonului albastru care asigură 

această funcţie practică, datorită căruia uşa 

poate fi deschisă din afară fără cheie - 

 Winkhaus este până acum unicul producător 

de sisteme automate de închidere multiplă 

care îl oferă, în combinaţie cu zăvorul 

 basculant duo şi acţionarea cu o singură 

mână. Este suficientă o singură acţionare 

pentru a spune: intrarea liberă!
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+ Zăvor basculant duo nou pentru o siguranţă sporită, cu forţă de apăsare dinamică 

+ Manipulare uşoară păstrând etanşeitatea ridicată

+  Declanşatorul magnetic reduce la minimum zgârierea ramei uşii

+  Funcţia de protecţie împotriva închiderii incorecte previne închiderea uşii când 

zăvoarele basculante sunt extinse 

+ Funcţie Holiday Lockout pentru o siguranţă sporită

Winkhaus Plus

Dacă v-aţi grăbit vreodată să ajungeţi la o întâlnire şi apoi a trebuit să constataţi că nu aţi încuiat 

uşa casei vă puteţi relaxa acum. Deja din varianta sa de bază, autoLock AV3 încuie uşa automat 

după ce ieşiţi – sigur şi etanş. Datorită zăvorului basculant masiv, care cade în închizătoare fără 

a fi necesară forţa şi fără a roti cheia, uşa este închisă în siguranţă de fiecare dată.

Iar cine doreşte ca la plecarea în concediu, sau la o lipsă mai îndelungată de acasă, să aibă o 

siguranţă sporită activează funcţia Holiday Lockout, cu ajutorul căreia printr-o sigură răsucire 

a cheii se previne apăsarea clanţei din interior şi deschiderea uşii. Iar dacă a venit vorba: 

 concediu plăcut!

autoLock AV3.
Sigur datorită zăvorului basculant masiv.
Recomandat de poliţia din Germania.

06 autoLock AV3 Sisteme automate de închidere multiplă mecanice 

01+ 02  Uşa deschisă: elementul de 

etanşare şi zăvorul basculant retrase.

Uşa închisă: elementul de etanşare activat, 

zăvorul basculant se extinde ...

... şi se angrenează adânc în plăcuţa 

de închidere.
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01 Protecţie antiefracţie

 sporită datorită zăvorului basculant de siguranţă

01

02 Etanşare ridicată

 datorită elementului de etanşare

02

03 Declanşatorul magnetic

 previne contactul şi zgârierea ramei uşii

Funcţia Holiday Lockout

activează zăvorul principal cu cheia 

şi blochează clanţa. În consecinţă 

spărgătorii nu pot părăsi casa prin 

intrarea principală.

autoLock AV3 Sisteme automate de închidere multiplă mecanice 

Interior

03  La închiderea uşii tija metalică … … atrage declanşatorul magnetic … … şi împinge ştiftul palpator înăuntru. Închiderea 

în ramă este astfel foarte simplă şi nu produce 

zgârieturi.

Stulp

Ştift palpator

Declanşator 

magnetic

Exterior



Zăvorul de zi

+  Zăvor de zi inovator cu acţionare cu o 

sigură mână pentru circulaţie flexibilă

+  Buton vizibil inclusiv simboluri „Gesperrt” 

(„Încuiat”) / „Offen” („Deschis”)

+  Se poate utiliza şi la alte sisteme de 

închidere multiplă Winkhaus, ca de ex. 

HookLock, easyLock

Mecanismul de întredeschidere

+  Mecanism de întredeschidere opţional 

pentru un control deplin asupra uşii de 

intrare

+  Permite numai întredeschiderea, 

protejează împotriva spărgătorilor

+  Mecanismul de întredeschidere poate fi 

descuiat confortabil din afară cu cheia

Dotări suplimentare pentru confort.

Zăvorul de zi inovator, cu acţionare cu o singură mână oneTouch, pentru sistemul automat de 

închidere multiplă autoLock AV3 înseamnă deseori dragoste la prima vedere. Este suficient un 

declic pentru a acţiona zăvorul de zi. Exemplu sunt cumpărăturile săptămânale: aveţi mâinile 

pline, descărcaţi plasele din maşină, le duceţi în casă şi aduceţi ambalajele înapoi - zăvorul de 

zi vă permite să faceţi toate acestea fără a folosi cheia.  Uşa poate fi deschisă din afară fără 

cheie.

Unic la Winkhaus: combinaţia specială Winkhaus dintre funcţia oneTouch a zăvorului de zi 

şi perechea de zăvoare basculante extinse se găseşte pentru prima dată pe piaţă! Datorită 

butonului albastru şi a simbolurilor „Gesperrt” („Încuiat”) şi „Offen” („Deschis”) preveniţi 

rămânerea deschisă a uşii şi prin neactivarea zăvorului de zi profitaţi de toate avantajele celor 

două zăvoare.

Echipament disponibil pentru autoLock AV3 (varianta mecanică) şi blueMatic EAV3 (varianta electronică).

O opţiune suplimentară în ceea ce priveşte siguranţa vă este oferită de funcţia de 

 întredeschidere. Când cineva sună la uşă pe neaşteptate puţină precauţie nu strică. 

Un mecanism de reţinere stabil permite întredeschiderea uşii fără ca persoana din 

afară să poată intra.  În rest totul este posibil: salutarea, conversaţiile şi - dacă 

este  necesar - respingerea. Un alt avantaj: Datorită montării la înălţimea unui adult 

 mecanismul de reţinere împiedică ieşirea nesupravegheată din casă a copiilor mici! 

Feroneria sa mascată se deschide din afară în mod normal, cu ajutorul cheii, iar din 

interior cu ajutorul mânerului.

Echipament disponibil pentru autoLock AV3 (varianta mecanică).

Un plus de confort.
Tot ceea ce este necesar, chiar şi ceva în plus.

08 autoLock AV3 Sisteme automate de închidere multiplă cu zăvor de zi

Winkhaus Plus



Mecanismul de întredeschidere este activat prin 

rotirea mânerului şi face posibilă …

… întredeschiderea uşii – suficient pentru 

a conversa, dar prea puţin pentru a intra. 

Din interior se deschide cu ajutorul mânerului, 

iar din exterior în mod normal cu ajutorul cheii, 

odată cu uşa.

ExteriorInterior

09Die Automatik-Ausführung mit Tagesfalle 09

04 Zăvor de zi

 pentru o circulaţie temporară flexibilă, 

 fără cheie

     Opţional: mecanismul de întredeschidere

ţine vizitatorii nedoriţi la distanţă

autoLock AV3 Sisteme automate de închidere multiplă cu zăvor de zi



+  Descuierea de la distanţă a uşii cu componente motorizate

+ Compatibilitate cu alte sisteme de închidere Winkhaus

+ Posibilitate de transformare ulterioară a dispozitivului autoLock AV3 în blueMatic EAV3 

 datorită construcţiei modulare

+  Cablaj plug‘n play pentru sistemele uzuale de control al accesului (de ex. Fingerprint ekey, Idencom) 

+  Posibilitate de comandă prin intermediul altor sisteme de control al accesului 

 (radio, Fingerprint, transponder etc.), respectiv prin contact fără potenţial

+ Instalare electrică simplă

Pentru cine doreşte ca, în plus faţă de toate avantajele sistemului mecanic automat de  închidere 

multiplă, să se bucure de un confort sporit:  Noul sistem blueMatic EAV3 poate atât încuia 

uşa mecanic, cât şi descuia uşa motorizat! În mod special la locuinţele pentru vârstnici şi cele 

în care nu trebuie să existe obstacole, sau chiar într-o casă cu mai multe familii, comanda 

motorizată este indispensabilă. Din interior uşa încuiată poate fi deschisă în mod normal, cu 

ajutorul clanţei, iar din exterior cu o telecomandă, un dispozitiv pentru amprente Fingerprint, 

un transponder, un dispozitiv Bluetooth sau alte mijloace de identificare. Achiziţionaţi aceste 

echipamente profesionale şi veţi obţine siguranţa şi confortul printr-o simplă apăsare de buton.

10

blueMatic EAV3
Închidere automată. Deschidere telecomandată.  
Confortul viitorului.

blueMatic EAV3 Sistem automat de închidere multiplă motorizat 

Descuierea uşii cu un dispozitiv Fingerprint ... ... de la distanţă cu telecomanda. ... ... sau cu telefonul mobil. 

Winkhaus Plus



11blueMatic EAV3 Sistem automat de închidere multiplă motorizat 
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Winkhaus Austria GmbH

Oberfeldstraße 24

A-5082 Grödig

T     +  43 62 46 / 72 22 60

F +  43 62 46 / 72 22 61 45

www.winkhaus.at


