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Зчитувач відбитків 
пальців

Bluetooth-керуван-
ня з телефону + 
клавіатура з кодом 

Кодова клавіатура 
з нержавіючої 
сталі

www.winkhaus.com.ua

Для тих, хто цінує час  — за допомогою біометрії. 
Зовнішня сторона споряджується сканером, який зчитує відбитки. 
Для приватних квартир і будинків достаньо системи, розрахованої 
на запам’ятовування до 150 відбитків.
Для тих, хто не уявляє життя без смартфона — за допомогою  
touch-screen панелі з Bluetooth модулем.
Відкривання дверей відбувається введенем коду доступу на сен-
сорнії панелі або за допомогою смартфону через Bluetooth. Жод-
них додатків  —  Ви просто створюєте пару між своїм телефоном 
і замком.
Для шанувальників традицій — за допомогою кодової панелі.
Міцна клавіатура з нержавіючої сталі, кнопки з глибоким гравіру-
ванням цифр, водо- та пилонепроникний корпус. Антивандальний 
захист.
Звичні засоби — пульт ДУ та магнітний брелок.
Пульт — для дистанційного керування дверима. Магнітний брелок 
для дверей в офісні центри та під’їзди.

КОМФОРТ,  ЩО ГАРАНТУЄ БЕЗПЕКУ
Winkhaus blueMatic EAV3 - дверна система, яка поєднує в 
собі міць та надійність механіки зі зручністю та функціо-
нальністю передових електронних технологій.

ДВЕРІ ВІДЧИНЯЮТЬСЯ: легко, зручно, автоматично

Функція 
one Touch

Тандемні сталеві 
ікла та штифти

Holiday-Lockout — 
блокування дверей

oneTouch - денний 
та нічний режими 
закривання дверей

Автоматичне
закривання 
дверей

Європейський 
клас безпеки RC2

Покращене
енергозбереження

Тандемні сталеві ригелі: протизламний 
у формі ікла та ущільнюючий штифт

Перемикач 
режимів День/
Ніч

ДОДАТКОВИЙ КОМФОРТ
Функція oneTouch.  У режимі День двері прихилені, всі ригелі 
деактивовані. У режимі Ніч ригелі випадають автоматично - 
двері замкнені. Відкрити можна ручкою зсередини, електрон-
ними пристроями або ключем зовні.

Функція Holiday-Lockout. Двері замикаються на ключ. При 
цьому деактивуються електронні пристрої та блокується 
натискна ручка всередині приміщення.

ДВЕРІ ЗАЧИНЯЮТЬСЯ: просто, надійно, швидко
Достатньо прихилити двері і замок автоматично зачиниться. Маг-
нітний спусковий механізм урухомлює два масивні іклоподібні ри-
гелі зверху і знизу стулки. Тандемні сталеві ікла, що заходять у від-
повідну планку, практично унеможливлюють відтискання дверей 
злодієм. Ущільнюючі штифти системи притискають стулку дверей 
до рами, забезпечуючи високу теплоізоляцію, дозволяють уник-
нути протягів і зберегти в приміщенні тепло взимку і прохолоду 
влітку. Вимоги безпеки підтверджені європейським сертифікатом 
протизламності - клас RC2 та сертифікатом асоціації страхових 
компаній Німеччини (VdS), клас «B».

Тільки від Вашого бажання залежить, 
як саме Ваші двері будуть відчинятись:

Engineered in Germany.  

Компанія Winkhaus з 1854 року вражає покупців своїми інноваційними 

виробами. У центрах розвитку Winkhaus в Німеччині інженери  розробляють 

найсучасніші моделі віконної та дверної техніки з урахуванням останніх 

технологічних досягнень. Завдяки їх наполегливій праці проекти набувають 

реального втілення, тому кожен виріб є взірцем німецької інженерної 

майстерності.


