
Περισσότερη ασφάλεια στην πόρτα σας.
Με τους νέους αυτόματους πολλαπλούς 

μηχανισμούς ασφάλισης.

autoLock AV3
blueMatic EAV3

για 
πόρτες



»Ο κατάλληλος μηχανισμός 
ασφάλισης πόρτας για την 
οικογένεια: με ασφάλεια και 
ευελιξία.«

Stefan Schwarz, αρχιτέκτονας και πατέρας

Τι με έπεισε περισσότερο για τον 

autoLock AV3:

+ Άμεση ασφάλιση ακόμα και μετά  

 από απλό κλείσιμο της πόρτας

+ Ενεργειακή εξοικονόμηση χάρη  

 στην υψηλή μόνωση

+ Μεγάλη διάρκεια ζωής της πόρτας

+  Προστασία ασφαλείας ακόμα και 

με κλειστή πόρτα 
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∆είτε τώρα τις καινοτοµίες των αυτόµατων 

µηχανισµών ασφάλισης και στο ενηµερωτικό 

µας βίντεο.

www.winkhaus.de

Η ώρα της παρουσίασης!

Ασφάλεια. Στεγανό κλείσιμο. Άνεση.
Ό,τι πρέπει να προσφέρει ένας μηχανισμός 
ασφάλισης πόρτας.

Ασφαλές κλείσιμο πορτών, άνεση και μόνωση - ακριβώς ό,τι μπορείτε να περιμένετε από το 

νέο αυτόματο πολλαπλό μηχανισμό ασφάλισης πόρτας της Winkhaus. Στη μηχανική έκδοση 

autoLock AV3 και την έκδοση με μοτέρ blueMatic EAV3 το σύστημα κλεισίματος προσαρμόζεται 

με το καινοτόμο στοιχείο μόνωσης και την πρακτική κλειδαριά στις απαιτήσεις σας. Και μάλιστα 

με την ακριβή έννοια της λέξης: τελείως αυτόματα. 

Προσφέρεται σε 2 εκδόσεις

Η µηχανική έκδοση: autoLock AV3

Η έκδοση µε µοτέρ: blueMatic EAV3

Για το μόνο πράγμα που οι μηχανισμοί ασφάλισης 

πορτών της Winkhaus παραμένουν ανοιχτοί είναι 

για την καινοτομία.

Απόλυτη πρωτοπορία! Αυτό επιθυµεί η Winkhaus 

εδώ και περίπου 160 χρόνια. Τη δεκαετία του 1980 

ανέπτυξε την κλειδαριά περιστρεφόµενης ράβδου 

που συνεχίζει να χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα. 

Εφάρµοσε ατσάλινες συνδέσεις για µέγιστη 

αντιδιαρρηκτική προστασία, εξοικονόµηση 

ενέργειας και άνεση χρήστη. Οι δοµοστοιχειωτοί 

εξοπλισµοί προϊόντος ανταποκρίνονται σε 

διαφορετικές απαιτήσεις. Και αυτό που δεν 

υπάρχει ακόµα, είναι σίγουρο πως θα ανακαλυφθεί 

σύντοµα από τη Winkhaus.
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autoLock AV3
Η νέα γενιά αυτόματων μηχανισμών ασφάλισης 

πόρτας της Winkhaus. 

AV3 - η τελευταία λέξη της τεχνολογίας πορτών.

Απόλυτη ασφάλεια: Ο αυτόµατος πολλαπλός 

µηχανισµός ασφάλισης της Winkhaus κλειδώνει 

αυτόµατα την πόρτα κατά το κλείσιµο της, χωρίς 

να χρειάζεται να την ασφαλίσετε µε το κλειδί. 

Απόλυτη άνεση: Αν θέλετε να απελευθερώσετε 

προσωρινά το µηχανισµό ασφάλισης π.χ. όταν 

κουβαλάτε ψώνια, ενεργοποιείται εύκολα η 

άνετη κλειδαριά και η πόρτα µπορεί να ανοίξει 

χωρίς κλειδί και από έξω. Απόλυτη μόνωση: 

Χωρίς ανεπιθύµητο ρεύµα αέρα, χωρίς 

πρόωρη παραµόρφωση της πόρτας. Το νέο 

στοιχείο µόνωσης υπόσχεται µεγάλη αντοχή 

στο χρόνο.



04 Τα πλεονεκτήματα 

Στοιχείο 

μόνωσης

Περιστρεφόμενη 

ράβδος

Η καινούργια διπλή περιστρεφόμενη 
ράβδος.

∆ιατήρηση προστασίας, προσθήκη βελτίωσης: 

Οι νέοι αυτόµατοι πολλαπλοί µηχανισµοί 

ασφάλισης διατηρούν τη συµπαγή 

περιστρεφόµενη ράβδο τους, η οποία βγαίνει 

αυτόµατα και χωρίς το γύρισµα του κλειδιού 

και γαντζώνει βαθιά πίσω από την περιοχή 

κλεισίµατος. Έτσι η πόρτα ασφαλίζει ήδη από 

το κλείσιµο και εµποδίζεται η παραβίαση. Σε 

συνδυασµό µε το νέας τεχνολογίας στοιχείο 

µόνωσης το φύλλο της πόρτας συγκρατείται 

ακόµα πιο σταθερά στη θέση του και 

προστατεύεται εποµένως από την επίδραση 

των καιρικών συνθηκών. 

Η άριστη κλειδαριά μόνωσης.

"Κάνει ρεύµα.“ Αυτήν την πρόταση οι χρήστες 

των µηχανισµών ασφάλισης autoLock AV3 ή 

blueMatic EAV3 θα την λένε πολύ σπάνια. 

Επειδή χάρη στη δυναµική δύναµη πίεσης του 

νέας τεχνολογίας στοιχείου µόνωσης οι 

πόρτες εφαρµόζουν για χρόνια µετά σταθερά 

και εφαπτοµένα. Η πόρτα διατηρεί την ευκολία 

της και µπορεί να ασφαλίσει µε ελάχιστη 

άσκηση δύναµης. Περισσότερο µόνωση µε 

λιγότερο κόπο; Πρόκειται σίγουρα για 

 Winkhaus.

Ό,τι καινούργιο!
Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά.

Ράβδος

Κλειδαριά

Ακίδα φίλερ

Στοιχείο µόνωσης

Περιστρεφόµενη 

ράβδος

01
02

Στοιχείο µόνωσης

Περιστρεφόµενη 

ράβδος

01
02

autoLock AV3 και blueMatic EAV3 

Μέχρι σήμερα Με autoLock AV3 ή 
blueMatic EAV3

01

02
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03

04

Ο κεντρικός μαγνητικός 
ενεργοποιητής.

Η είσοδος είναι η πρώτη εντύπωση που 

αποκοµίζει κάποιος όταν µπαίνει σε ένα σπίτι. 

Είναι ενοχλητικό, όταν το πλαίσιο της πόρτας 

γδέρνεται εξαιτίας της πρόσκρουσης της 

ακίδας φίλερ κατά το άνοιγµα και το κλείσιµο 

της πόρτας. Οι καινοτόµοι µηχανισµοί 

ασφάλισης AV3 έχουν τη λύση στο πρόβληµα: 

Ο κεντρικός µαγνητικός ενεργοποιητής 

ενεργοποιεί την ακίδα φίλερ µόνο, όταν η 

πόρτα έχει ήδη εφαρµόσει στο πλαίσιο.

autoLock AV3 και blueMatic EAV3 

Μαγνητικός 

ενεργοποιητής

Κλειδαριά

Η καινούργια κλειδαριά.

Είτε θηλή, γλώσσα, παγίδα είτε στην γλώσσα 

των κατασκευαστών κλειδαριά, δεν έχει καµία 

σηµασία πώς αποκαλείτε τον µπλε διακόπτη µε 

την πρακτική λειτουργία, χάρη στον οποίο η 

πόρτα µπορεί να ανοίξει από έξω εύκολα χωρίς 

κλειδί: Η Winkhaus είναι ο µοναδικός µέχρι 

σήµερα κατασκευαστής αυτόµατων µηχανισµών 

ασφάλισης που την προσφέρει σε συνδυασµό 

διπλής περιστρεφόµενης ράβδου και χειρισµού 

µε το ένα χέρι. ∆ε χρειάζεται παρά ένα πάτηµα 

και: Η πόρτα άνοιξε!

03
04



+ Νέα διπλή περιστρεφόμενη ράβδος για περισσότερη ασφάλεια και δυναμική δύναμη πίεσης 

+ Εύκολος χειρισμός παρά την υψηλή μόνωση

+  Μαγνητικός ενεργοποιητής ελαχιστοποιεί ίχνη τραβήγματος στο πλαίσιο της πόρτας

+  Λειτουργία λανθασμένης ενεργοποίησης εμποδίζει το χτύπημα της πόρτας με εκτεταμένη 

περιστρεφόμενη ράβδο 

+ Λειτουργία Holiday Lockout για αυξημένη ασφάλεια

Winkhaus Plus

Αν έχετε φύγει ποτέ βιαστικά για ένα ραντεβού και µετά διαπιστώσατε, πως δεν έχετε κλείσει την 

πόρτα, τώρα πια δε χρειάζεται να αγχώνεστε για αυτό. Ακόµα και η βασική έκδοση του autoLock 

AV3 κλειδώνει αυτόµατα την πόρτα µε το που την κλείσετε - µε ασφάλεια και µόνωση. Χάρη στη 

συµπαγή περιστρεφόμενη ράβδο, η οποία κλειδώνει χωρίς πίεση και περιστροφή του κλειδιού 

στη θέση της ασφάλισης, η πόρτα είναι πάντα κλειστή µε ασφάλεια.

Και αν πριν από διακοπές ή κάποια άλλη µακρόχρονη απουσία θέλετε να έχετε ακόµα µεγαλύτερη 

ασφάλεια, η λειτουργία Holiday Lockout ενεργοποιείται µόνο µε µία περιστροφή του κλειδιού και 

εµποδίζει να πατηθεί το χερούλι από µέσα και να ανοίξει η πόρτα. Εποµένως: καλές διακοπές!

autoLock AV3.
Μεγαλύτερη ασφάλεια με τη συμπαγή περιστρεφόμενη ράβδο.
Συνιστάται από την αστυνομία.

06 autoLock AV3 Μηχανικοί αυτόματοι πολλαπλοί μηχανισμοί ασφάλισης

01+ 02  Πόρτα ανοιχτή: Στοιχείο µόνωσης 

και περιστρεφόµενη ράβδος επαναφέρονται.

Πόρτα κλειστή: Στοιχείο µόνωσης ενεργοποιηµένο, 

περιστρεφόµενη ράβδος εκτίνεται προς τα έξω ...

... και µαγκώνει βαθιά στον πήχη κλεισίµατος.
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01  Αυξημένη αντιδιαρρηκτική

προστασία εξαιτίας της εριστρεφόµενης ράβδου ασφαλείας

01

02  Υψηλή μόνωση

κλεισίµατος χάρη στο στοιχείο µόνωσης

02

03  Μαγνητικός ενεργοποιητής

εµποδίζει τα χτυπήµατα και εποµένως 

άσχηµες γρατζουνιές στο πλαίσιο της 

πόρταςΗ λειτουργία Holiday Lockout

ενεργοποιεί την κεντρική ράβδο µε το 

κλειδί και µπλοκάρει το πόµολο της 

πόρτας. Με αυτόν τον τρόπο τυχόν 

διαρρήκτες δε θα µπορούν να 

εγκαταλείψουν το σπίτι από την 

κεντρική είσοδο.

autoLock AV3 Μηχανικοί αυτόματοι πολλαπλοί μηχανισμοί ασφάλισης

Εσωτερικά

03  Μέσω της µεταλλικής στεφάνης κλειδαριάς 

κατά το κλείσιµο της πόρτας …

… τραβιέται ο μαγνητικός ενεργοποιητής … … και πιέζεται προς τα µέσα η ακίδα φίλερ. Με 

αυτόν τον απλό τρόπο εµποδίζονται τα χτυπήµατα 

στο πλαίσιο της πόρτας και ως εκ τούτου οι 

γρατζουνιές.

Στεφάνη 

κλειδαριάς

Ακίδα φίλερ

Μαγνητικός 

ενεργοποιητής

Εξωτερικά



Κλειδαριά

+  Καινοτόμος κλειδαριά με χειρισμό ενός 

χεριού για ευέλικτη είσοδο και έξοδο

+  Ευδιάκριτος διακόπτης συμπερ. 

συμβόλου "Κλειδωμένη“/“Ανοιχτή“

+  ∆υνατότητα χρήσης και με άλλους 

πολλαπλούς μηχανισμούς ασφάλισης της 

Winkhaus όπως π. χ. HookLock, easyLock

Προφύλαξη πόρτας

+  Προαιρετική προφύλαξη πόρτας 

 για συγκεκριμένο έλεγχο της πόρτας 

 εισόδου

+  Ανοίγει μόνο λίγο, προστατεύει από 

διαρρήκτες

+  Η προφύλαξη πόρτας μπορεί να 

απασφαλίσει άνετα από έξω με το κλειδί

Οι πρόσθετοι εξοπλισμοί άνεσης.

Η καινοτόµος κλειδαριά µε το χειρισµό ενός χεριού oneTouch για τον αυτόµατο πολλαπλό 

µηχανισµό ασφάλισης autoLock AV3 θα σας γοητεύσει µε το πρώτο κλικ. ∆ε χρειάζεται κάτι 

παραπάνω, για να χειριστείτε την κλειδαριά. Παράδειγµα τα ψώνια της εβδοµάδας: Τα χέρια σας 

είναι κυριολεκτικά γεµάτα, βγάζετε τις σακούλες µε τα ψώνια από το αµάξι, τα κουβαλάτε µέχρι το 

σπίτι και µεταφέρετε ξανά έξω τις επιστρεφόµενες κενές συσκευασίες - η κλειδαριά το επιτρέπει 

αυτό χωρίς να χρησιµοποιήσετε κλειδί. Ανοίγετε την πόρτα και από έξω χωρίς κλειδί.

Αποκλειστικότητα της Winkhaus: Για πρώτη φορά προσφέρεται στην αγορά ο ειδικός συνδυασµός 

της κλειδαριάς λειτουργίας oneTouch της Winkhaus µαζί µε τη διευρυµένη διπλή περιστρεφόµενη 

ράβδο. Χάρη στο διακόπτη µε την µπλε σήµανση και τα σύµβολα "Κλειδωµένη“ ή/και "Ανοιχτή“ 

αποφεύγετε το ανεπιθύµητο άνοιγµα της πόρτας και επωφελείσθε κατά την αδράνεια της 

κλειδαριάς επιπλέον από όλα τα πλεονεκτήµατα της διπλής περιστρεφόµενης ράβδου.

∆ιατίθεται για autoLock AV3 (µηχανική έκδοση) και blueMatic EAV3 (ηλεκτρονική έκδοση).

Μία επιπλέον επιλογή ασφάλειας σάς προσφέρει η προφύλαξη πόρτας. Όταν το κουδούνι χτυπά 

απροειδοποίητα, η επιφύλαξη δε βλάπτει. Μία σταθερή καστάνια πόρτας επιτρέπει το άνοιγµα της 

πόρτας µόνο λίγο, χωρίς να επιτρέπει στο άτοµο που βρίσκεται απέξω να µπει µέσα. Κατά τα άλλα 

όλα τα υπόλοιπα επιτρέπονται. Να χαιρετίσετε κάποιον, να του µιλήσετε και - αν χρειάζεται - να τον 

διώξετε. Ένα επιπλέον πλεονέκτηµα: Χάρη στην εφαρµογή στο "ύψος των ενηλίκων“ η προφύλαξη 

πόρτας εµποδίζει επίσης π. χ. να µπορούν τα µικρά παιδιά να εγκαταλείψουν το σπίτι αφύλακτα! Η 

κρυµµένη τεχνολογία κάλυψης απασφαλίζει ως συνήθως κατά το ξεκλείδωµα από έξω µέσω του 

κλειδιού και εσωτερικά απελευθερώνοντας τη λαβή προφύλαξης πόρτας.

∆ιατίθεται για autoLock AV3 (µηχανική έκδοση).

Comfort Plus.
Όλα όσα χρειάζεστε και ακόμα περισσότερα.

08 autoLock AV3 Αυτόματοι πολλαπλοί μηχανισμοί ασφάλισης με κλειδαριά

Winkhaus Plus



Η προφύλαξη πόρτας ενεργοποιείται µέσω 

περιστροφής της λαβής της πόρτας και επιτρέπει …

… η πόρτα να ανοίξει λίγο µόνο - αρκετά, για να 

συνοµιλήσετε, αλλά όχι για να περάσει κάποιος. 

Από εσωτερικά απασφαλίζει µε απελευθέρωση 

της λαβής προφύλαξης πόρτας και από εξωτερικά 

ως συνήθως κατά το ξεκλείδωµα της πόρτας µε το 

κλειδί.

ΕξωτερικάΕσωτερικά

09Die Automatik-Ausführung mit Tagesfalle 09

04  Η κλειδαριά για

προσωρινή ευέλικτη είσοδο και έξοδο 

χωρίς περιστροφή κλειδιού

    Προαιρετικά: Προφύλαξη πόρτας

 κρατά τους ανεπιθύµητους επισκέπτες 

 σε ασφαλή απόσταση

autoLock AV3 Αυτόματοι πολλαπλοί μηχανισμοί ασφάλισης με κλειδαριά



+  Απομακρυσμένη απασφάλιση πορτών με εξαρτήματα μοτέρ

+ Συμβατό με άλλα προϊόντα μηχανισμών ασφάλισης πορτών της Winkhaus.

+ ∆υνατότητα εκ των υστέρων εξοπλισμού autoLock AV3 σε blueMatic EAV3 

 μέσω δομοστοιχειωτής μεθόδου κατασκευής

+ ∆ιαθεσιμότητα σετ καλωδίων Plug‘n Play για κοινό έλεγχο πρόσβασης (π. χ. Fingerprints ekey, Idencom) 

+  ∆υνατότητα ενεργοποίησης μέσω όλων των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης 

 (ασύρματα, αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, αναμεταδότες κ.λπ.) ή/και με επαφή χωρίς δυναμικό

+ Εύκολη ηλεκτρική εγκατάσταση

Αν πέρα από όλα τα πλεονεκτήµατα του µηχανικού αυτόµατου πολλαπλού µηχανισµού 

ασφάλισης θέλετε να απολαµβάνετε ακόµα µεγαλύτερη άνεση: Ο καινούργιος µηχανισµός 

blueMatic EAV3 µπορεί όχι µόνο να ασφαλίζει πόρτες µηχανικά , αλλά και να τις απασφαλίζει 

με μοτέρ! Κυρίως σε κατοικίες για ηλικιωµένους και χωρίς περίφραξη ή απλά σε πολυκατοικίες 

ο χειρισµός µε µοτέρ είναι για πολλούς ανθρώπους απαραίτητος. Από µέσα πραγµατοποιείται 

το άνοιγµα της κλειδωµένης πόρτας ως συνήθως µε το συµπιεστή πόρτας, από εξωτερικά µε 

τηλεχειρισµό, αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώµατος, αναµεταδότη, Bluetooth ή µέσω άλλων 

µέσων ταυτοποίησης. Χαρείτε την ασφάλεια µε τον επαγγελµατικό εξοπλισµό µας και απολαύστε 

σιγουριά και άνεση µε το πάτηµα ενός κουµπιού.

10

blueMatic EAV3
Αυτόματο κλείσιμο. Τηλεχειριζόμενο άνοιγμα. 
 Άνεση από το μέλλον.

blueMatic EAV3 Αυτόματος πολλαπλός μηχανισμός ασφάλισης με μοτέρ 

Απασφάλιση της πόρτας μέσω αναγνώρισης 

δακτυλικού αποτυπώματος ...

... χωρίς επαφή µέσω του τηλεχειρισμού ... ... ή με το κινητό. 

Winkhaus Plus



11blueMatic EAV3 Αυτόματος πολλαπλός μηχανισμός ασφάλισης με μοτέρ 
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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


