Protec†ie ‚i siguran†å
Sistemul de siguran†å Winkhaus.
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Winkhaus. Always precise.

Acaså în întreaga lume.
Winkhaus are 2200 de angaja†i în întreaga lume. Firma de†inutå de familia Winkhaus, înfiin†atå

din anul 1854, dezvoltå ‚i

produce solu†ii constructive pentru ferestre ‚i u‚i. Printre acestea se numårå tehnica de feronerie ‚i componentele de siguran†å,
închiderile multiple, sisteme de închidere, precum ‚i sistemele de control al accesului ‚i înregistrare a timpului. Cu o cifrå de
afaceri anualå de 300 mil. euro, Winkhaus se numårå printre liderii de pe pia†a europeanå.

Winkhaus Austria.
În anul 1969 a fost înfiin†atå firma Winkhaus Austria, fiind prima

Angaja†ii competen†i ai firmei Winkhaus le oferå numero‚ilor

firmå din stråinåtate a grupului Winkhaus. În aceastå societate

clien†i din domeniul ferestrelor ‚i u‚ilor sfaturi privind:

comercialå având sediul în Grödig, Salzburg, activeazå aståzi
aproximativ 40 de angaja†i. Winkhaus Austria nu numai cå

• feroneria oscilo-batantå pentru ferestre ‚i u‚i

aprovizioneazå pia†a austriacå cu sisteme de închidere, garnituri

• feroneria ridicåtor-glisantå ‚i glisant-oscilantå pentru ferestre

de etan‚are ‚i broa‚te îngropate de înaltå calitate, ci a devenit un
nume cunoscut ‚i în 14 †åri din sud-estul Europei.

‚i u‚i
• sistemele de comandå ‚i monitorizare pentru ferestre ‚i u‚i
• sistemele de închidere mecanice ‚i electronice
• sistemele de încuiere de siguran†å pentru u‚i de intrare
• broa‚tele îngropate pentru u‚i interioare ‚i exterioare.
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Cåuta†i protec†ie – gåsi†i siguran†å!
Sistemul de siguran†å Winkhaus pentru toate u‚ile
de exterior.
Protec†ie ‚i siguran†å ca necesitå†i de bazå.

Închidere inteligentå, încuiere sigurå.

Fiecare persoanå are nevoie de protec†ie ‚i siguran†å – începând

Winkhaus a råspuns acestor cerin†e ‚i a creat måsuri

de copil. Prin aceasta se în†elege nu numai asigurarea valorilor

solide

materiale, ci ‚i sentimentul de securitate în locuin†a personalå,

siguran†å pentru u‚i oferå o protec†ie sigurå pentru u‚ile

fårå teama de påtrundere prin efrac†ie ‚i de furt.

locuin†elor de orice fel. Indiferent dacå sunte†i acaså sau nu:

Tocmai de aceea, acaså – în locuin†a de la bloc sau în casa

vå pute†i bizui întotdeauna pe tehnica robustå de siguran†å

proprietate personalå – cerin†ele privind o protec†ie antiefrac†ie

pentru u‚i oferitå de firma Winkhaus.

de încredere au crescut enorm.

Închidere ‚i blocare sigurå:
Zåvorul basculant masiv produs de firma Winkhaus
oferå protec†ie ‚i siguran†å.
Toate componentele încuietorilor de siguran†å pentru u‚i,
concepute integrat, îndeplinesc ceea ce promit ‚i prin aspect:
oferå siguran†å ridicatå ‚i func†ionare fårå probleme pe durata
unei vie†i.
Componentele masive ‚i finisarea preciså asigurå o func†ionare
u‚oarå a mecanismelor de închidere ‚i garanteazå totodatå cea
mai mare for†å de încuiere posibilå, care rezistå la aproape
orice unelte de spargere. Datoritå tipului constructiv modular,
flexibil, sunt posibile adaptarea ‚i montarea în toate tipurile de
u‚i de exterior din lemn, PVC sau metal. Tipul de încuiere ‚i
numårul punctelor de închidere suplimentare pot fi selectate
individual, în func†ie de necesarul de protec†ie ‚i poten†ialul de
pericol.

împotriva

ac†iunilor

din

exterior.

Încuietorile

de
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Încuietori de siguran†å pentru u‚i:
cele cinci avantaje pe care le oferå Winkhaus în
ceea ce prive‚te siguran†a.
1. Zåvor basculant masiv, cu asigurare în ramå
2. Sinå de închidere continuå, stabilå

4
5

3. Tehnicå de construc†ie a broa‚tei asiguratå eficient
4. Zåvor din o†el
5. Mecanicå de închidere cu func†ionare u‚oarå

3

2

Sistemul de siguran†å pentru tehnica u‚ilor
• STV-M2 ‚i STV-M4: închideri triple ‚i cvintuple
pentru u‚i cu un canat ‚i u‚i cu douå canaturi
(pag. 5 + 6)

1

• STV-AV2: zåvor basculant cu închidere automatå
(pag. 7)
• STV-TBV: închidere cu bol†uri de seif (pag. 8)
• STV-R4 ‚i STV-RT4: excentric de închidere plus
bol† în formå de ciupercå (S. 9)
• STV plus mecanism de întredeschidere (pag. 10)
• ac†ionåri alternative ale broa‚tei (pag. 11)
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Sistematizarea asigurå func†ionarea de încredere ‚i
rezisten†a închiderii de siguran†å pentru u‚i.

1. Zåvorul basculant cu asigurare în ramå.
Zåvorul basculant stabil, din alamå forjatå, nu numai cå se
ancoreazå adânc în plåcu†a de închidere, ci fixeazå totodatå
‚i bara de închidere în ramå. Acesta reprezintå un avantaj
semnificativ

în

ceea

ce

prive‚te

siguran†a,

împiedicând

separarea ramei de foaia de u‚å.

2. Sinå de închidere continuå ‚i bare de închidere în
ramå.
For†ele de solicitare sunt distribuite uniform, fårå puncte de
întrerupere, pe întreaga înål†ime a ramei. Continuu înseamnå în
acela‚i timp un montaj simplu ‚i confortabil. Un factor de
stabilitate vizibil ‚i pentru neini†ia†i.

3. Tehnicå de construc†ie a broa‚tei asiguratå
eficient.
Ro†ile din†ate din metal sinterizat, cu înaltå rezisten†å mecanicå,
garanteazå siguran†å în func†ionare pe parcursul unei vie†i. În
pozi†ia închiså mecanismul broa‚tei este blocat. Zåvoarele
basculante sunt blocate în siguran†å ‚i nu pot fi împinse înapoi
nici separat ‚i nici împreunå. Mecanismul broa‚tei poate fi
deblocat numai cu cheia potrivitå ‚i poate fi deschis la alegere
prin cilindrul profilat sau prin ac†ionarea mânerului.

4. Zåvor din o†el.
Zåvoarele din o†el nichelat oferå închiderilor de siguran†å
Winkhaus rezisten†a antiefrac†ie necesarå ‚i în zona centralå a
u‚ii.

5. Mecanicå de închidere cu func†ionare u‚oarå.
Datoritå structurii mecanice a închiderilor de siguran†å pentru
u‚i, din†ii cheii nu sunt supu‚i solicitårii mecanice când broasca
este încuiatå. Astfel, cheia poate fi introduså oricând fårå
probleme în cilindrul profilat.

6. Reglare a for†ei de ap‚sare la plåcu†a de
închidere ‚i bara de închidere.
În combina†ie cu execu†ia conicå a zåvorului basculant,
posibilitatea de reglare a for†ei de apåsare de la plåcu†a de
închidere ‚i bara de închidere asigurå în permanen†å o
închidere corespunzåtoare. Prin aceasta pot fi reglate fin ‚i
compensate toleran†ele sistemului u‚ii.
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Zåvorul basculant oferå ‚i în cazul u‚ilor cu douå canaturi
o siguran†å ridicatå ‚i un confort plåcut
4
Nu vå apleca†i, nu vå urca†i pe
scaun.
Închiderile de siguran†å pentru u‚i cu
zåvoare de canat (4) sunt ideale pentru

1

1

u‚ile de locuin†å ‚i de teraså cu douå

5

canaturi. Ac†ionarea se face confortabil ‚i
fårå efort cu ajutorul mânerului de u‚å al

2

canatului fix (3).

Siguran†å de bazå.
Zåvoarele de canat (4) cu o grosime de opt
milimetri din canatul fix oferå o re†inere
sigurå. Sina de închidere a canatului mobil
are capetele rotunjite (5), cu o lungime
totalå de 1770 mm. Execu†ia canatului fix
cu zåvoare de canat este continuå.

Op†ional:
siguran†å suplimentarå.

3

Zåvoarele de canat cu o grosime de opt
milimetri din canatul fix ‚i, suplimentar,

A

din canatul mobil, asigurå o fixare absolut
sigurå.

Siguran†å ‚i confort pentru toate
tipurile de u‚i.
În mod op†ional, douå sau patru zåvoare

D
Date tehnice:

basculante masive (1) din canatul mobil se
angreneazå în plåcu†ele de închidere din
profilul stâlpului, oferind astfel siguran†å ‚i
protec†ie optime chiar ‚i în cazul încercårii

Ac†ionare
(v. pag. 11)

Ac†ionare prin mâner
Ac†ionare cu cheie

de ridicare cu ranga.

Culori standard

Galben cromat
Alb pulverizat
Gri pulverizat
Alte culori la cerere

(2) din plåcu†ele de închidere (domeniu de

Lemn
Aluminiu
PVC

dimensiuni ale dornului (vezi Date tehnice)

Pentru u‚i din

Dimensiunile bol†ului de închidere în mm
– Profil plat

F16, F20, F24

– Profil în „U“

U24 x 8, U24 x 6, U24 x 5

Dimensiunile carcasei broa‚tei în mm
– Distan†a (A)

92, 88, 85, 72

– Dimensiunea
dornului (D)

26-80

Posibilitatea de reglare a for†ei de apåsare

5

reglare ± 2 mm) face posibilå permanent
o

închidere

corespunzåtoare.

Diversele

4

permit utilizarea la u‚i din lemn, PVC ‚i
aluminiu.

Siguran†å verificatå.
Verificarea conform DIN ENV 1627-1630 (u‚i antiefrac†ie) dovede‚te ceea ce sugereazå aspectul zåvorului
basculant: for†å de închidere masivå ‚i solidå ca siguran†å garantatå.
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Închidere automatå triplå cu func†ie de
deschidere electronicå.
Confort ridicat cu siguran†å triplå.

Date tehnice:

Deja de la închiderea u‚ii are loc o blocare automatå prin
douå zåvoare basculante masive, care se ancoreazå adânc în

Ac†ionare

Blocare automatå
Zåvor principal cu
ac†ionare prin cilindru
profilat

în cazul utilizårii neconforme.

Func†ie de deschidere
electronicå E

Op†ional deblocare
electronicå (EAV)

Deschiderea unei u‚i blocate automat se face ca în mod normal:

Culori standard

MC (argintiu),
Alte culori la
cerere

Pentru u‚i din

Lemn
Aluminiu
PVC

bara de închidere. Astfel este îngreunatå separarea ramei de
canatul u‚ii cu ajutorul uneltelor de spargere. O siguran†å de
protec†ie previne declan‚area nedoritå a zåvorului basculant

• din interior cu butonul
• din exterior cu cheia
• în cazul func†ionårii motorizate cu telecomanda sau
transponderul.
O protec†ie suplimentarå este oferitå de închiderea manualå –
prin rotirea cheii (360°) este extins complet zåvorul din
carcasa broa‚tei principale.

Siguran†å împotriva manipulårii.
Zåvoarele basculante masive extinse sunt blocate în aceastå
pozi†ie de capåt. Nu este posibilå rotirea înapoi a zåvorului cu

Dimensiunile bol†urilor de închidere în mm
- Profil plat
- Profil în „U“

F16, F20, F24
U24 x 6, U24 x 8

Dimensiunile carcasei broa‚tei în mm conform
DIN 18251-3
- Distan†å
- Dimensiune dorn

92
de la 35 la 65

Verificare a sistemului
WK

EN 1627-30,
Compatibil WK2

ajutorul cår†ilor de credit sau a altor scule. Sunt asigurate o
rezisten†å ridicatå împotriva ac†iunilor agresive, precum ‚i
protec†ia antiefrac†ie.

Compatibile cu alte produse.

Domeniu de reglare al ± 2 mm
plåcu†elor de închidere

Închiderea AV2 are acelea‚i dimensiuni exterioare ‚i necesitå
acelea‚i frezåri cu închiderea triplå STV-M2. Plåcu†ele de

Motor

12 V, curent continuu

Dimensiuni carcaså
motor în mm

173 x 16 x 50

Sistem de control al
accesului

Telecomandå radio
Set transponder
Altele (prin contact fårå
poten†ial)

Diverse

Func†ie de deschidere
electronicå E
op†ional cu semnal
pentru antrenare rotativå
a u‚ii

închidere standard Winkhaus existente sunt utilizate în
continuare, nefiind necesare plåcu†e de închidere speciale.
Posibilitatea generoaså de reglare a for†ei de apåsare de la
plåcu†ele de închidere face posibile toleran†e constructive de
± 2 mm.

Func†ionare motorizatå.
În mod op†ional închiderea AV2 poate fi echipatå cu o func†ie
de deschidere electronicå EAV. Cele douå zåvoare basculante
‚i închizåtoarea broa‚tei sunt retrase cu ajutorul unui motor.
La aceastå variantå constructivå motorul poate fi ac†ionat prin
telecomandå sau printr-un sistem de control al accesului
(transponder).
* În cazul utilizårii unui sistem de control al accesului, acesta trebuie så dispunå de
o certificare VdS.

Omologare clasa A
pentru STV-AV2 ‚i STVEAV*
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Numai un seif este mai sigur – douåsprezece
3

bol†uri de seif ‚i douå zåvoare basculante
duble.
Siguran†å x 17.

3

Combina†ie între douå zåvoare basculante
duble, cu func†ionare în sens opus, în
partea de sus ‚i în partea de jos, cu o
solu†ie normalå cu zåvor de închidere,
suplimentar

cu

douå

compartimente

pentru bol†uri de seif cu câte ‚ase bol†uri
de seif stabile din o†el, intercalate în pozi†ie
centralå.
Siguran†a fårå concuren†å oferitå pentru
u‚a de locuin†å se poate identifica vizual ‚i

1

sugereazå o încredere aproape nelimitatå:
zåvor basculant dublu cu angrenare în
ramå, plus 2 x 6 bol†uri de seif, plus zåvor
de închidere ‚i bol† de broascå.
Cele douå bol†uri de seif, prelucrate te‚it ‚i
blocate în pozi†ia de capåt (1), precum ‚i

2

cele patru bol†uri de seif cu arc, de
asemenea cu blocare în pozi†ia de capåt
(2) garanteazå o func†ionare u‚oarå ‚i
sigurå. În plus, o te‚iturå de 6 mm a pår†ii
frontale a zåvoarelor basculante masive (3)
asigurå o închidere confortabilå.

1
Zåvoarele

basculante

sunt

din

o†el,

nichelate ‚i cromate; bol†urile de seif ‚i
zåvoarele

de

închidere

sunt

nichelate.

3

Date tehnice:
Ac†ionare

Ac†ionare cu cheie

(v. pag. 11)			

3

Culori standard

– Profil plat

F16, F20, F24

– Profil în „U“

U24 x 8, U24 x 6

Argintiu
Alb pulverizat

Pentru u‚i din

Dimensiunile bol†ului de închidere în mm

Dimensiunile carcasei broa‚tei în mm

Gri pulverizat

– Distan†a (A)

92

Alte culori la cerere

– Dimensiunea
dornului (D)

35-80

Lemn
Aluminiu
PVC

din

o†el,
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Alternativå cu costuri reduse ca
siguran†å suplimentarå pentru u‚ile de

1

locuin†e ‚i u‚ile de intrare secundare.

1

Închiderea cu excentric Winkhaus, alternativå ‚i cu bol†uri tip
ciupercå.			
Ca variantå cu costuri reduse, Winkhaus oferå solu†ia cu bol† de închidere cu excentric.
Cele patru închideri suplimentare oferå, prin compara†ie cu broa‚tele îngropate uzuale,
un plus de siguran†å ‚i etan‚are împotriva încercårilor de påtrundere prin efrac†ie, de

1

asemenea ‚i în combina†ie cu un bol† tip ciupercå.

1. Excentric de închidere.

2

Pe lângå func†ia de re†inere, prin intermediul bol†ului de închidere cu excentric
patentat sunt controlate for†a de apåsare a foii de u‚å, iar prin aceasta, etan‚area.

2. Bol† tip ciupercå.
Bol†ul tip ciupercå realizeazå o îmbinare sigurå a u‚ii cu rama ‚i în pozi†ia sa de
închidere îngreuneazå separarea prin for†å a ramei ‚i foii de u‚å.

3

3. Mecanismul broa‚tei.
În func†ie de tipul broa‚tei, închiderea se face printr-un cilindru profilat ‚i/sau prin

3

mânerul u‚ii. Prin întoarcerea fårå probleme a zåvorului, broasca poate fi utilizatå la
u‚i DIN pe stânga ‚i u‚i DIN pe dreapta. Carcasa broa‚tei este, conform standardului
DIN 18251, potrivitå pentru toate tipurile uzuale de ‚ilduri/rozete de u‚å. Este posibilå
montarea tuturor cilindrilor profila†i care sunt conformi cu standardul DIN 18254.

1

Tehnica.
• Dantura cilindrului profilat nu este tensionatå în pozi†ia de închidere, iar

2

mecanismul broa‚tei este blocat. Elementele de blocare nu pot fi manipulate din
exterior.
• Bol†ul de închidere dintr-o singurå bucatå, plåcu†a de închidere pentru zåvorul de
închidere ‚i plåcu†ele de închidere pentru zåvorul tip ciupercå sunt executate din
o†el: stabilitate ridicatå ‚i duratå lungå de via†å.
• Suprafa†a este zincatå ‚i cromatå conform DIN 50941.

1

1

Date tehnice:
Ac†ionare

Ac†ionare prin mâner

Dimensiunile bol†ului de închidere în mm

(v. pag. 11)

Ac†ionare cu cheie

– Profil plat

F16, F20, F24

– Profil în „U“

U24 x 8, U24 x 6

Culori standard

Pentru u‚i din
Aluminiu
PVC

Argintiu
Alb pulverizat

Dimensiunile carcasei broa‚tei în mm

Gri pulverizat

– Distan†a (A)

Alte culori la cerere

– Dimensiunea de la 26 la 80
dornului (D)

Lemn

92, 88, 85, 72
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Mecanismul Winkhaus de întredeschidere a u‚ii asigurå
protec†ie: distan†a de deschidere este un plus de siguran†å.
Închidere ‚i blocare sigurå.

Func†ionare ‚i tehnicå? – tipice Winkhaus!

U‚a este deschiså, dar nu poate intra nimeni: închiderea de

• Mecanismul de re†inere asigurå deschiderea u‚ii fårå teamå.

siguran†å cu mecanism de întredeschidere oferå protec†ie.

• Aspectuos datoritå tehnicii de feronerie acoperitå: în partea
din interior, pe foaia de u‚å este vizibil numai un buton
rotativ estetic.

A‚a este în via†å.
Înainte de a deschide u‚a dorim så vedem cine este pe partea
cealaltå: Vizorul u‚ii oferå deseori insuficientå vizibilitate ‚i
împiedicå comunicarea; lan†urile de siguran†å pot fi închise ‚i
deschise numai din interior; alte solu†ii nu aratå bine în orice
situa†ie.

Solu†ia.
Închiderea de u‚å cu mecanism de întredeschidere integrat
face posibile vederea nemijlocitå ‚i comunicarea directå cu
vizitatorul.

Butonul rotativ al mecanismului de întredeschidere poate fi livrat
în alb, maro, aluminiu, alamå.

• La închiderea u‚ii din afarå mecanismul de întredeschidere
se deblocheazå în mod automat, de aceea nefiind necesar un
al doilea cilindru profilat, ca în cazul altor solu†ii. Din
interior mecanismul de întredeschidere este ac†ionat prin
butonul rotativ.
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Ac†ionåri alternative pentru
broa‚te.
Ac†ionare prin mâner.
Închidere: ridica†i mânerul (45°), elementele de închidere sunt
deblocate.
Blocare: Dupå închiderea corectå broasca este blocatå prin rotirea cheii (1 x 360°). În aceastå situa†ie angrenarea elementelor de blocare ale broa‚tei poate fi sesizatå în timpul rotirii
cheii prin învingerea unei mici rezisten†e. Mânerul nu mai poate fi apåsat. Elementele de închidere sunt blocate. Împingerea
înapoi a zåvorului din exterior nu mai este posibilå.
Deblocare: Întoarce†i cheia înapoi cu o rota†ie completå (1 x
360°).- Poate fi sesizatå eliberarea elementelor de blocare ale
broa‚tei. Elementele de închidere nu mai sunt blocate.
Deschidere: Apåsa†i mânerul (– 45°), elementele de închidere
sunt deschise ‚i zåvorul este retras.
Indica†ie: Pentru deservirea închiderilor de siguran†å pentru u‚i
ac†ionate prin mâner sunt necesare întotdeauna clan†e sau butoane interioare ‚i exterioare.

Ac†ionare cu cheie.
Închidere/blocare: Dupå închidere u‚a este blocatå prin rotirea
de douå ori (2 x 360°) a cheii în cilindrul profilat. Prin aceasta
elementele de închidere påtrund în componentele ramei. Elementele de închidere sunt blocate.
Împingerea înapoi a zåvorului din exterior nu mai este posibilå.
Deblocare/deschidere: Broasca este deblocatå ‚i deschiså prin
rotirea de douå ori (2 x 360°) a cheii într-un sens invers celui de
blocare. Elementele de închidere nu mai sunt blocate ‚i zåvorul
este retras prin ac†ionarea mânerului sau prin rotirea cheii, astfel
încât så fie posibilå deschiderea u‚ii.
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