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AV3 e EAV3

Segurança. Estanquidade. Comodidade.
Tudo o que deve fazer uma fechadura de porta.

Fechar as portas com segurança, obtendo também estanquidade e
comodidade, é o que pode esperar das novas fechaduras automáticas
multipontos EAV3. No modelo mecânico AV3 e no modelo
motorizado EAV3, o sistema de fechadura com o inovador elemento de
estanquidade e o prático trinco diurno que se adapta ás suas
conveniências pessoais, de forma totalmente automática.

AV3 – o ultimo em tecnologia para portas.
De modo seguro: A fechadura automática multipontos é ativada quando a
porta fecha, sem ter de usar chave. Com comodidade: Se quiser desativar a

»A fechadura de porta
adequada para ocupação
familiar: tão segura como
fléxivel.

fechadura temporariamente, por exemplo quando vem das compras, pode
comodamente ativar o trinco diurno e abrir a porta sem chave, pelo
exterior. Estanque: Sem correntes de ar nem deformação prematura da
porta. O novo elemento de estanquidade promete uma resistência muito
elevada.

O que mais que convence
na fechadura AV3:
+ Fecha de imediato ao fechar a

porta
+ Poupança de energia , devido á

elevada estanquidade
+ Proteção segura mesmo com

porta fechada sem chave

Disponível em 2 versões A versão mecânica:
AV3 A versão motorizada: EAV3
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Todas as vantagens de um novo olhar
O novo bico de papagaio
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Simplesmente seguro, com o seu sólido bico de papagaio.
Recomendado pela policia criminal.

Maior proteção anti roubos
graças ao bico de papagaio de segurança
Fecho mais estanque
graças ao elemento de estanquidade

Se alguma vez lhe aconteceu sair de casa e esquecer-se de trancar a porta,
com a fechadura AV3, não terá mais de se preocupar, nem voltar para
trás, pois esta fechadura tranca-se ao bater a porta sem que seja necessário
rodar a chave, de forma segura e estanque.
Para quem quer ir de férias e deixar a sua casa tranquilamente, esta
fechadura tem a possibilidade, a função "Holiday lockout" que permite
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que o trinco bico de papagaio, se ative ao rodar a chave, este encaixa-

mecanismo magnético

se perfeitamente no quadro, tornando-o assim, muito mais seguro.
Função Lockout
ativa o fecho principal com a
chave e bloqueia o puxador da
porta. Desta forma , os intrusos
não podem sair de casa pela porta
principal.
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Porta aberta: Elemento de
tranquilidade e bico de papagaio.

+

+
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+
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Porta fechada: ambos os elementos ativados.

Novo bico de papagaio duplo para maior
segurança e dinâmica pressão

encaixa-se dentro do quadro

placa de

macanismo

bloqueio

magnético

Bastante mobilidade mesmo com a função de
estanquidade

pulsador

O mecanismo magnético minimiza a fricção da
porta
A função anti falsa evita o bloqueio da porta
quando os trincos estão fora
Função Holiday Lockout para uma maior
segurança

03 através da placa de bloqueio
metálica ao fechar a porta

ativa-se

o mecanismo magnético

Assim poderá evitar facilmente os
golpes do aro da porta e os
arranhões.

Os seus benefícios em conforto.
Tudo que necessita e um pouco mais
Equipamento de conforto adicional
O inovador sistema bico de papagaio diurno com auto ativação One
Touch para a fechadura multipontos AV3, vai deixa-lo encantado logo
Opcional: O protetor oculto mantêm

na primeira utilização. Efetivamente um clic é suficiente para acionar

longe os visitantes indesejados

o trinco bico de papagaio manual. Por exemplo com as compras
semanais, para vir trazer coisas á rua, a porta fica fechada com o
trinco, mas é possível abrir pelo lado exterior, sem chave.
Algo único: Pela primeira comercializa-se a combinação com a função One
Touch no trinco e ainda o inovador bico de papagaio duplo. Graças ao
interruptor e os símbolos de bloqueado a aberto, que evita que a porta se
mantenha aberta e beneficiará de todas as vantagens do trinco de bico de
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papagaio duplo para quando o trinco diurno não se ativa.
Disponível para AV3 (versão mecânica) e EAV3 (versão eletrónica).O
gancho oferece-lhe outra opção de segurança. Quando tocam á campainha
da forma inesperada, poderá tranquilamente abrir a porta sendo que com
o gancho de controlo de abertura a porta ficará semi
aberta, não permitindo a passagem do exterior para o interior.
Outra vantagem: Graças á instalação á altura dos adultos, esta proteção
evita que os mais pequeninos possam sair de casa sem serem vistos.
A sua tecnologia de ferro oculto desbloqueia pelo exterior ao rodar a
chave, e por dentro com um perno para o ativar.

O dispositivo dia / noite
para entrar e sair de forma flexível sem
problema nem necessidade de chave

Disponivel para AV3 (versão mecânica)

Trinco diurno

+

Trinco diurno mono manual

Protetor oculto
+

para controlo da porta de

para entrar e sair de forma
flexível
+

Interruptor com símbolo de
bloqueado / aberto

Protetor oculto opcional
entrada

+

Semi abertura para privar a
entrada de intrusos

+

É possível desbloquear o
protetor do exterior

Interior

Exterior

O protetor oculto ativa-se girando

... que a porta se abra só um pouco,

Por dentro desbloqueia-se com o puxador

o puxador da porta e assim

suficiente para conversar, mas

do protetor acionada, e por fora como

permite...

insuficiente para entrar

sempre abre a porta com a chave.

EAV3
Fecho automático. Controlo remoto ativo. O conforto do
futuro.
Quem quiser desfrutar de maior conforto com todas as vantagens da
fechadura mecânica automática multipontos. A nova EAV3 não só
pode fechar as portas de forma mecânica, como também as desbloqueia
de forma motorizada. Do interior a abertura da porta efetua-se
normalmente com o puxador, mas pelo lado exterior poderá ser
efetuada por comando á distancia, por impressão digital, Bluetooh, e
outros métodos de identificação. Solicite o equipamento profissional e
obterá segurança e conforto apenas pressionando um botão.

Desbloqueia a porta através impressão digital

+

Sem contato através de comando á distância

Desbloqueio sem contato de portas com componentes motorizados

+ Possibilidade de equipamento posterior da AV3
+

+

.Por telemóvel

sobre EAV3 mediante módulos

Conjunto de cabos Plug’n Play disponíveis para controlo de acessos
convencionais
Controlo de acesso através de (radio, impressão digital, etc.) ou contato livre

+ Fácil

instalação elétrica
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