
Zamek AV3 występuje nie tylko w wersji mechanicznej, a także 

w wariancie blueMatic EAV3 wyposażonym w napęd elektryczny. 

Wariant elektryczny zamka to komfortowe rozwiązanie, umożli-

wiające automatyczne zaryglowanie i zdalne odryglowanie drzwi 

przy pomocy pilota, transpondera, telefonu komórkowego, czyt-

nika linii papilarnych itp. Od wewnątrz drzwi otwieramy trady-

cyjnie klamką.

Winkhaus. Always precise.

Od 160 lat Winkhaus z powodzeniem stawia na jakość bez 

kompromisów. Wprowadzając liczne innowacje, stale dba o 

podnoszenie standardów jakościowych. Produkty Winkhaus 

reprezentują najwyższy poziom zaawansowania technicznego 

w branży okuć. Od ich jakości zależy Twoje bezpieczeństwo. 

www.winkhaus.pl
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Winkhaus Polska Beteiligungs

spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią sp.k.

ul. Przemysłowa 1

PL 64-130 Rydzyna

T +48 65 52 55 700

F +48 65 52 55 800

www.winkhaus.pl

winkhaus@winkhaus.com.pl

Zamki Winkhaus  
z automatycznym ryglowaniem

Bezpieczeństwo, 
szczelność,
wygoda

blueMatic EAV3
Komfort zdalnego otwierania

technika
drzwiowa

Odryglowanie drzwi – czytniki-

em linii papilarnych...

Obejrzyj film. ... telefonem komórkowym... ... lub bezdotykowo za pomocą pilota.



Konstrukcja rygli autoLock AV3 zapewnia wysoki poziom bez-

pieczeństwa oraz optymalną szczelność, skutecznie chroniąc 

drzwi przed wpływem czynników atmosferycznych i wypacze-

niem. 

Zamek autoLock AV3 wyposażony jest w charakterystyczne po-

dwójne rygle hakowe ze specjalnie zaprojektowanym elementem 

uszczelniającym. Elementy uszczelniające działają niezależnie 

od rygli i zapewniają odpowiedni docisk skrzydła do ościeżnicy. 

Dbają o to, by uszczelka była skompresowana, a drzwi prawidło-

wo dociśnięte do ramy. Masywne rygle hakowe zagłębiają się w 

zaczepach, gwarantując stabilne połączenie, odporne na próby 

sforsowania. Po zaryglowaniu rygle są automatycznie zabezpie-

czone przed próbą cofnięcia.

Zamki autoLock AV3
Innowacyjne 2-częściowe rygle

element

uszczelniający

masywny rygiel

hakowy

01  Rygle hakowe zapewniają 

            podwyższone bezpieczeństwo

02  Optymalna szczelność dzięki 

elementom uszczelniającym

03  Wyzwalacz magnetyczny 

zapobiega powstawaniu zarysowań  

na ramie drzwiowej

01  Rygle hakowe zapewniają 

            podwyższone bezpieczeństwo

02  Optymalna szczelność dzięki 

elementom uszczelniającym

Zamki autoLock AV3
Automatyczne ryglowanie

Funkcja automatycznego ryglowania zamków autoLock zwięk-

sza wygodę i bezpieczeństwo użytkowania drzwi.

Wystarczy domknąć drzwi, a zamek rygluje się automatycznie. 

Wyzwalacz magnetyczny uruchamia 2 masywne rygle hakowe 

u góry i na dole skrzydła – dzieje się to w momencie, gdy skrzy-

dło znajduje się już w ramie. Dzięki temu unikamy zarysowań i 

uszkodzeń ramy i do naszych uszu nie dochodzą odgłosy pracy 

mechanizmu zamykającego. 

Po zaryglowaniu drzwi rygle są automatycznie zabezpieczone 

przed próbą cofnięcia. Dzięki temu zamek autoLock AV3 zapew-

nia wysoki poziom bezpieczeństwa, jeszcze zanim przekręcimy 

klucz we wkładce, uruchamiając rygiel środkowy.

Rygiel hakowy z elementem uszczel-

niającym w trakcie ryglowania...

Zamki autoLock AV3
Przełącznik w tryb dzienny  

Niebieski element w części środkowej zamka pozwala jednym 

dotknięciem (funkcja oneTouch) przełączyć drzwi w tzw. tryb 

dzienny. 

Dzięki temu możemy otwierać drzwi od zewnątrz bez użycia 

klucza. Jest to praktyczne rozwiązanie, umożliwiające na przy-

kład swobodne wypakowanie zakupów z samochodu, wyjście na 

chwilę do ogrodu czy wpuszczenie do domu dzieci wracających 

ze szkoły.

przełącznik  

w tryb dzienny

... i po zaryglowaniu drzwi.

NOWOŚĆ!
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