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autoLock AV3
Bezpečnost, komfort a těsnost jako z budoucnosti

Uspokojí i ty nejvyšší nároky.

Bezpečnost: Díky vícebodovému, mechanicky 

samozamykacímu zámku autoLock AV3 se po 

zavření dveře automaticky uzamknou bez 

nutnosti použití klíče.

Komfort: Inovativní funkce „denního režimu“  je 

vhodná zejména pro veřejné budovy, obchody, 

ale i rodinné domy, jelikož umožňuje osobám, 

které vstupují do objektu nebo ho opouštějí, aby 

procházely dveřmi bez nutnosti použití klíče.

Těsnost: Díky prvku dotěsnění, který je novou 

součástí masivní hákové závory, je zaručena 

vysoká těsnost dveří.

Winkhaus autoLock AV3 je navíc vybaven 

magnetickým spínačem, který zajišťuje, aby při 

zavírání dveří došlo k vysunutí masivních 

hákových závor i prvků dotěsnění teprve ve 

chvíli, kdy je dveřní křídlo téměř dovřeno a 

zabraňuje tím poškození dveřního rámu.

+ Automatické okamžité uzamčení

 dveří po jejich zavření

+ Zdvojená masivní háková závora

 vybavená prvkem dotěsnění

+ Díky vysoké těsnosti dveří

 vysoká úspora energie

+ Centrální magnetický spínač pro

 lehké a vysoce komfortní ovládání

+ Rozsáhlá nabídka doplňkových funkcí

Winkhaus Plus

+ Funkčně propracovaný mechanismus garantující optimální těsnost

+ Vysoká úroveň zabezpečení (RC3 dle ČSN EN1627-1630)

+ Garance dlouhodobé životnosti a funkčnosti systému

Více informací na stránkách www.winkhaus.cz 
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Výhody pro uživatele,

architekty, projektanty

+ Velmi jednoduchá manipulace

 při zachování vysoké těsnosti

+ automatické zamykání dveří

+ Řada užitečných funkcí:

 - funkce „Holiday Lockout“

 - funkce „denního režimu“

 - volitelně dveřní hlídač

 - magnetický spínač

+ Jednoduchá, pohodlná údržba

Výhody pro výrobce dveří a

dealery dveřního kování

+ Různé úrovně zabezpečení

 na jediné platformě, snadné  

 rozšíření rozsahu funkcí

+ Intuitivní a komfortní

 montáž celého systému

+ Velká konkurenceschopnost

 díky špičkové kvalitě

+ Jedinečný produkt na trhu

 dveřního kování 

Zdvojená masivní háková závora

Nově jsou masivní hákové závory vybaveny prvkem dotěsnění, 

který je zárukou vysokého přítlaku křídla k rámu. Tzv. dynamický 

přítlak zajišťuje vysokou těsnost dveří a zároveň snižuje 

energetickou náročnost při použití systému autoLock AV3. 

Volba denního režimu

Inovativní „denní režim“ umožňuje během dne 

vstup i opuštění budovy bez klíče. Funkce 

oneTouch navíc umožňuje aktivaci/deaktivaci 

denního režimu pouhým sepnutím modrého 

spínače (viz obrázek). 

Centrální magnetický spínač

Jedním z velmi praktických standardních prvků, 

které na produktu autoLock AV3 najdete, je 

magnetický spínač. Tento prvek, který najdeme na 

středovém protiplechu, zajišťuje, aby nedošlo        

k předčasnému vysunutí masivních hákových 

závor nebo prvků dotěsnění a tím také k poškození 

dveřního rámu.

Komfortní dveřní hlídač 

Možná si říkáte: kde je přídavný zámek, kterým při 

příchodu domů odemykáme zvenku dveřní hlídač? 

Hledali byste ho marně, dveřní hlídač se zvenku 

odemyká/odjišťuje pouhým otočením klíče                

v cylindrické vložce.

Vícebodový, mechanicky samozamykací zámek 

autoLock AV3 nabízí odpověď i na ty 

nejnáročnější otázky. Nebo snad i něco více? 

Posuďte sami.

autoLock AV3
Nový standard ve dveřní technice 
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