
Meer veiligheid aan uw deur.

Met de nieuwe automatische meervoudige 
vergrendelingen.

autoLock AV3
blueMatic EAV3

voor 
deuren



Bekijk de innovaties van de nieuwe automatische 

meervoudige vergrendelingen nu ook in onze 

informatieve video.

www.winkhaus.nl

Start de fi lm!

»De passende deurvergrende-
ling voor een levendig gezin:
even veilig als fl exibel.«

Stefan Schwarz, Architect en vader

Wat mij bij autoLock AV3

het meest overtuigt:

+  Onmiddellijke vergrendeling

door het eenvoudig dichttrekken

van de deur

+  Energiebesparend eff ect door

een goede afdichting

+  Lange levensduur van de deur

+  Verzekeringsdekking ook bij

alleen dichtgetrokken deur 

Veiligheid. Afsluiting. Comfort.
Alles wat een deurvergrendeling moet kunnen.

Deuren veilig sluiten, comfort en dichtheid bieden – precies dat kunt u verwachten van de 

nieuwe automatische meervoudige vergrendelingen. In de mechanische variant autoLock AV3 

en de motorisch aangedreven variant blueMatic EAV3 past zich het sluitsysteem met het 

innovatieve dichtheidselement en de praktische dagschoot aan uw individuele behoeften aan. 

En dat in de juiste zin van het woord: helemaal automatisch. 

In 2 versies verkrijgbaar

De mechanische versie: autoLock AV3

De motorische versie: blueMatic EAV3

Wanneer deurvergrendelingen van

Winkhaus ergens voor openstaan, dan zijn 

het innovaties.

Pure pioniersgeest! Die karakteriseert Winkhaus 

al zo’n 160 jaar. In de jaren 80 leidde deze tot 

de ontwikkeling van de in de praktijk bewezen, 

nu nog steeds toegepaste haakschootvorm. 

Daarna volgden staalharde beslagtechnieken 

voor de hoogste inbraakwering, energiebe-

sparing en gebruikerscomfort. De modulaire 

productuitvoeringen voldoen aan de meest 

uiteenlopende eisen. En wat nu nog niet be-

staat, is vast al in ontwikkeling bij Winkhaus.
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autoLock AV3
De automatische deurvergrendeling van de
nieuwe generatie van Winkhaus. 

AV3 – de nieuwste stand van de

deurtechniek.

Zo veilig: De automatische, meervoudige 

Winkhaus-vergrendeling vergrendelt de deur 

bij het dichttrekken automatisch, zonder dat 

u deze nog moet afsluiten met de sleutel. 

Zo comfortabel: Wie de vergrendeling tijdelijk 

wil vrijgeven, bijv. om zijn boodschappen naar 

binnen te dragen, activeert heel eenvoudig 

de handige dagschoot en kan dan de deur 

zonder sleutel van buitenaf openen. Zo dicht: 

geen onaangename tocht, geen vroegtijdig 

kromtrekken van de deur. Het nieuwe dicht-

heidselement belooft in die zin een zeer goede 

tochtdichtheid.
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Dichtheids-

element

Zwenkgrendel

Het nieuwe zwenkgrendelduo.

Behoud het goede en voeg iets beters toe: De 

nieuwe automatische meervoudige vergren-

deling behoudt haar massieve haakschoot die 

automatisch en zonder draaien aan de sleutel 

uitvalt en diep achter de sluitplaat aangrijpt. 

Op die manier wordt de deur al bij het dicht-

trekken stevig vergrendeld en wordt het open-

breken bemoeilijkt. In combinatie met het 

nieuwe ontwikkelde dichtheidselement wordt 

de deur nog steviger in positie gehouden om 

ook tegen weersinvloeden te beschermen. 

De verbeterde afsluiting.

„Het tocht.“ Dit zullen gebruikers van de 

autoLock AV3- of de blueMatic EAV3-vergren-

delingen nog maar zelden zeggen. Dankzij de 

dynamische aanpersdruk van het nieuw ont-

wikkelde dichtheidselement sluiten deuren, 

ook na jaren, nog goed af. De deur behoudt 

haar lichte bedienbaarheid en laat zich met 

een geringe krachtinspanning ontgrendelen. 

Betere sluiting bij geringe inspanning? Dat 

klinkt helemaal naar Winkhaus.
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De centrale magneetactivering

De entree is de eerste indruk die men van een 

huis krijgt. Het is irritant, wanneer het deur-

kozijn bij het openen en dichttrekken van de 

deur bekrast wordt door aanraking door de 

tastpennen. De innovatieve AV3-vergrendelin-

gen zijn daartegen gewapend. De centrale 

magneetactivering activeert de tastpen pas, 

wanneer de deur reeds vlak aansluitend in het 

kozijn zit.

Dat is nieuw!
Alle voordelen in één oogopslag.

Nachtschoot

Schoot

Tastpen

Dichtheidselement

Haakschoot
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Dichtheidselement

Haakschoot
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autoLock AV3 en blueMatic EAV3 autoLock AV3 en blueMatic EAV3 

Magneetactivering

Dagschoot

Tot nu toe Met autoLock AV3

of blueMatic EAV3

De nieuwe dagschoot.

Of het nu een Nupsi, Snapper of in fabrikanten-

taal de dagschoot is – het maakt niet uit hoe u 

de blauwe schakelaar met de handige functie 

noemt waarmee de deur van buitenaf zonder 

sleutel gemakkelijk geopend kan worden: 

Winkhaus biedt deze tot nu toe als enige pro-

ducent van automatische meervoudige vergren-

delingen aan in combinatie met haakschoot-

duo en eenhandige bediening. Slechts één 

bedieningshandeling is al voldoende: treed 

binnen!
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+ Nieuw haakschootduo voor extra veiligheid en dynamische aandrukkracht 

+ Lichte beweegbaarheid bij bediening ondanks hoge mate van dichtheid

+  Magnetische activering minimaliseert aanloopsporen op het kozijn

+  Foutschakelfunctie verhindert het dichtslaan van de deur bij uitgeschoven

zwenkgrendels 

+ Holiday Lockout-functie voor verhoogde veiligheid

Winkhaus Plus

Wanneer u al eens gehaast naar een afspraak vertrokken bent en u vervolgens realiseerde dat u 

de deur niet afgesloten had, kunt u nu ontspannen achterover leunen. Want ook de basisversie 

van de autoLock AV3 vergrendelt de deur automatisch achter u – veilig en dicht. Dankzij de mas-

sieve haakschoten die zonder druk en draaien van de sleutel in de vergrendelde positie vallen, 

is de deur altijd veilig gesloten.

En wie voor een vakantie of een andere langer durende absentie prijs stelt op extra veiligheid, 

activeert de Holiday Lockout Functie met slechts één draai van de sleutel. Daarmee wordt

verhinderd dat de klink van binnenuit omlaag gedrukt kan worden om de deur te openen. In die 

zin: prettige vakantie!

autoLock AV3.
Gewoon veilig door massieve zwenkgrendel.
Aanbevolen door de politie.
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01+ 02  Deur geopend: dichtheidselement 

en zwenkgrendel ingetrokken.

Deur gesloten: dichtheidselement geactiveerd, 

zwenkgrendel schuift uit ...

... en grijpt diep in de sluitlijst aan.
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01  Verhoogde inbraakwerendheid

door veiligheidshaakschoot

01

02  Effectieve afsluiting

door dichtheidselement

02

03  Magneetactivering

vermijdt contact van sluitelementen met 

het deurkozijn en lelijke krassen

De Holiday Lockout-functie

activeert de nachtschoot met de 

sleutel en blokkeert de deurgreep.

Het pand kan op die manier niet 

via de hoofduitgang/voordeur worden 

verlaten.

autoLock AV3 Mechanische automatische meervoudige vergrendelingen

Binnen

03  Door de metalen slotstolp wordt bij het 

sluiten van de deur …

… de magneetactivering aangetrokken … … en de tastpen ingedrukt. Zo eenvoudig wordt 

het contact daarvan met het deurkozijn vermeden 

om krassen te vermijden.

Slotstolp

Tastpen

Magneet-

activering

Buiten



Dagschoot

+  Innovatieve dagschoot met enkelhandige be-

diening voor flexibel betreden en vertrekken

+  Goed herkenbare schakelaar incl.

„Geblokkeerd-“/„Open“-symbool

+  Ook inzetbaar bij andere meervoudige 

Winkhaus-vergrendelingen zoals bijv. 

hookLock, easyLock

Deurbeveiliging

+  Optionele kierstandhouder voor ge-

richte controle bij de toegangsdeur

+  Opent de deur slechts een stukje en 

biedt bescherming tegen indringers

+  Kierstandhouder kan comfortabel van 

buitenaf worden ontgrendeld met de 

sleutel De kierstandhouder wordt geactiveerd door draai-

en aan de deurknop en zorgt er zo voor …

… dat de deur slechts een stukje geopend kan 

worden – net genoeg om een gesprek te voeren, 

maar te weinig voor vreemden om binnen te kun-

nen dringen. 

Van binnenuit wordt hij ontgrendeld bij het vrijge-

ven door de deurbeveiligingsknop en van buitenaf 

zoals gebruikelijk bij het openen van de deur met 

de sleutel.

De extra comfortopties.

De innovatieve dagschoot met enkelhandige bediening oneTouch voor de automatische meer-

voudige vergrendeling autoLock AV3 is vaak liefde op het eerste gezicht. Want één klik is vol-

doende om de dagschoot te bedienen. Voorbeeld boodschappen: u heeft letterlijk de handen 

vol: u brengt uw boodschappen vanuit de auto uw huis binnen en neemt weer lege spullen meer 

naar buiten – de dagschoot laat u dit doen zonder de sleutel te moeten gebruiken. U opent de 

deur zonder sleutel van buitenaf.

Uniek bij Winkhaus: voor het eerst is de speciale Winkhaus-combinatie uit oneTouch-functie van 

de dagschoot samen met het uitgebreide zwenkgrendelduo op de markt verkrijgbaar! Dankzij 

de blauw gemarkeerde schakelaar en de symbolen „geblokkeerd“ resp. „open“ vermijdt u het

ongewenste openstaan van de deur en profiteert u bij niet-activering van de dagschoot boven-

dien van alle voordelen van het zwenkgrendelduo.

Verkrijgbaar als autoLock AV3 (mechanische versie) en blueMatic EAV3 (elektronische versie).

Een extra veiligheidsoptie is de kierstandhouder. Wanneer er onverwacht aangebeld wordt, kan 

enige terughoudendheid geen kwaad. Een stabiele deurvanger maakt het mogelijk de deur 

slechts een stukje te openen zonder dat de persoon die buiten staat, zou kunnen binnendringen. 

Verder is dan alles mogelijk: begroeten, een gesprek voeren en – als u dat wenst – het gesprek 

beëindigen. Een verder voordeel: door deze optie aan te brengen op „volwassenenhoogte“ voor-

komt de deurbeveiliging ook dat kleine kinderen het pand ongemerkt kunnen verlaten! De ver-

borgen beslagtechniek wordt zoals gebruikelijk van buitenaf met de sleutel ontgrendeld en van 

binnenuit door vrijgave via de deurbeveiligingsknop. 

Verkrijgbaar voor autoLock AV3 (mechanische versie).

Uw Comfort-Plus.
Alles wat u nodig heeft en nog een beetje meer.
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BuitenBinnen

autoLock AV3 Automatische meervoudige vergrendelingen met dagschoot 09De automatische uitvoering met dagschoot 09

04  De dagschoot

voor tijdelijk flexibel betreden en verlaten 

van het pand zonder gebruik van de sleutel

     Optioneel: kierstandhouder

houdt ongewenste bezoekers op veilige 

afstand

autoLock AV3 Automatische meervoudige vergrendelingen met dagschoot

Winkhaus Plus
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+  Contactvrij ontgrendelen van huisdeuren met motorcomponenten

+ Compatibel met andere producten van Winkhaus deurvergrendelingen

+  Door modulaire uitvoering kan autoLock AV3 achteraf naar blueMatic EAV3 omgebouwd worden

+  Plug‘n Play-kabelsets voor gangbare toegangscontroles (bijv. Fingerprints ekey,

Idencom) verkrijgbaar 

+  Aanstuurbaar via alle toegangscontrolesystemen (RF, vingerafdruk, transponder etc.)

resp. met een potentiaalvrij contact

+ Eenvoudige elektrische installatie

Wie afgezien van alle voordelen van de mechanische automatisch meervoudige vergrendeling 

prijs stelt op nog meer comfort: de nieuwe blueMatic EAV3 kan deuren niet alleen mechanisch 

vergrendelen, maar ze ook motorisch ontgrendelen! Vooral bij obstakelvrije en op ouderen af-

gestemde woonvormen en in appartementencomplexen is de motorische bediening voor veel 

mensen een onmisbare noodzaak. Van binnenuit vindt de opening van de vergrendelde deur 

zoals gebruikelijk met de deurklink plaats, van buitenaf met een afstandbediening, vingerprint, 

transponder, Bluetooth of andere ID-media. Kies voor een professionele uitvoering en zorg voor 

veiligheid en comfort met één druk op een knop.
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blueMatic EAV3
Automatisch dicht. Op afstand bestuurd open. 
Toekomstgericht comfort.

blueMatic EAV3 blueMatic EAV3 Motorische automatische meervoudige vergrendeling Motorische automatische meervoudige vergrendeling

Ontgrendeling van de deur met een vingerprint ... ... contactvrij via de afstandsbediening ... ... of via een smartphone. 

Winkhaus Plus
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Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Berkeser Straße 6

D-98617 Meiningen

T +49 3693 950-0

F +49 3693 950-134

tuertechnik@winkhaus.de

www.winkhaus.de


