
G.U-SECURY ze sztywnym ³añcuchem

Automatic - masywny rygiel - hak zamykaj¹cy - trzpieñ rolkowy

Sprawdzony wg
VdS-wg klasy A
Drzwi wejœciowe z zamkami
G.U Automatic
s¹ sprawdzone wg stopni
zabezpieczenia:
WK 2 i WK 3
oraz COBR klasa C

Obs³uga sztywnego ³añcucha
za pomoc¹ pokrêt³a - prosta
i komfortowa

- AUTOMATIK.55x92 16/8 ze sztywnym ³añcuchem w rozstawie klamka- wk³adka 92 mm 
jego dzia³anie wygl¹da nastêpuj¹co:  
przy zastosowaniu pochwytu  od strony zewnêtrznej i klamki od wewn¹trz , drzwi  
z zewn¹trz mo¿na otworzyæ tylko kluczem a od wewn¹trz klamk¹ i kluczem w tym przypadku 
nie ma potrzeby dodatkowego zamykania drzwi wk³adk¹ , przekrêcenie wk³adki powoduje 
wysuniêcie dodatkowej czwartej zapadki. 
Przy zastosowaniu klamki z obu stron drzwi mo¿na je otworzyæ za pomoc¹ klamki lub klucza , 
niezbêdne w tym przypadku do pe³nego zabezpieczenia jest przekrêcenie wk³adki w celu 
wysuniêcia czwartej zapadki . 
G.U-SECURY Automatic zapewnia bezpieczeñstwo u¿ytkowania: wystarczy doci¹gn¹æ drzwi- 
automatycznie bez zamykania na klucz , za³¹cza siê wielopunktowe ryglowanie i nastêpuje 20 mm 
wysuw zapadek. Dwie zapadki przejmuj¹ funkcjê rygli i s¹ zabezpieczone przed cofniêciem. 
Dodatkow¹ zalet¹ tego rozwi¹zania jest to i¿ drzwi po zamkniêciu  trzymane s¹ w trzech punktach co 
uniemo¿liwia odkszta³cenia drzwi. 
Ponadto zamek jest wyposa¿ony w funkcjê sztywny ³añcuch. Zalet¹ tego rozwi¹zania jest: 

· brak zamka nawierzchniowego i nieestetycznego ³añcucha ! 
· zintegrowany system sztywnego ³añcucha z komfortow¹ obs³ug¹ za pomoc¹ pokrêt³a i 

wk³adki profilowej 
· od wewn¹trz zamykanie i otwieranie przez pokrêt³o 
· zaryglowany od wewn¹trz sztywny ³añcuch mo¿e byæ otwarty od zewn¹trz przez 

wk³adkê profilow¹ 
· zamkniêcie zabezpieczaj¹ce przeciwko przypadkowemu otwarciu drzwi 

Brak mo¿liwoœci zastosowania elektrozaczepu !!! . 
Zamek zabezpieczony jedn¹ wk³adk¹ i tu trzeba te¿ dokonaæ wyboru 
standardowo montowana jest zwyk³a wk³adka budowlana LOB STANDARD  za  
dop³at¹ montujemy: 

 
LOB STANDARD z ga³k¹ 
LOB STANDARD klasa C 
LOB STANDARD z ga³k¹ klasa C 
WINKHAUS klasa C 
WINKHAUS z ga³k¹ klasa C 
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