
Kolmepunktilukk on
kolmekordne turvalisus!
Valnese kolmepunktilukud tagavad kõrge turvalisuse. Mujal maailmas 
kasutatakse turvaustel peamiselt kolmepunktilukke, mis lukustatavad ukse 
korraga kolmest kohast. Selle tulemusena sulgub uks tihedalt ja turvaliselt 
ning tagab suurima soojapidavuse ja helikindluse. Kolmepunktilukk muudab 
uksed ka vajumiskindlamaks.

VALNES KOLMEPUNKTILUKUD

Valnes pakub laias valikus erinevaid kõrgkvaliteetseid ja lihtsalt kasutatavaid 
kolmepunktilukke, mis sobivad nii puit-, plastik-, alumiinium- kui ka terasustele.

ERINEVAD KOLMEPUNKTILUKUD

      • Mehaaniline kolmepunktilukk
      • Kolmepunkti magnetlukk
      • Kolmepunkti mootorlukk
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Mehaaniline kolmepunktilukk EAS2300

KIRJELDUS

      • Mehaaniline kolmepunktilukk (pealuku ja kahe 
 pin bolt keelega) EAS2300 tagab turvalisuse, 
 standard bolt keel sulgeb ukse tihedalt ja 
 kaitseb sissemurdmise eest. 
      • Uks lukustub horisontaalselt terasest bolt keeltega. 
      • Kaldenurk tagab optimaalse sulgemise ja uks
 sulgub tihedalt ukselengi vastu.      
      • Võtmega lukustamisel lukustub kolmest kohast.
 Ukselingist uks ei lukustu.
      • Valmistatud kõrgkvaliteetsetest materjalidest, mis
 tagavad vastupidavuse ka  intensiivsel
 kasutamisel.

Automaatne kolmepunkti magnetlukk EAS3500

KIRJELDUS

      • Kahe konkskeele ja soft-lock keelega kolmepunkti
 magnetlukk tagab turvalisuse ja ukse vaikse 
 sulgumise.
      • Ukse avatud asendis on konksud esiplaadi sees,
 andes uksele elegantse välimuse. 
      • Ukse sulgudes aktiveerib magnet konkskeeled
 automaatselt ja uks sulgub alati kolmest kohast.    
      • Uks on ukselingist avatav. 
      • Ülespoole olevad konkskeeled tagavad ka
 ukselingist võimalikult sujuva sulgemise. 
      • Esiplaat on valmistatud kõrgkvaliteetsest terasest. 
      • Hooldusvaba pealukk on soft-lock keelega, mis on
 kaetud plastikuga, muutes ukse vaikselt sulguvaks
 ja samas vastupidavaks ning turvaliseks.    
      • Turvalukusti: keskmise luku aktiveerimisel
 lukustuvad kõik lukukeeled ja ukselink. 
      • Luku keele pööramisega on lihtne muuta ukse
 käelisust.
      • Mittelukustatud asendis avab ukselink kõik 
 lukukeeled.

Lisavarustusena võimalik juurde tellida 
lukumootor, mis võimaldab lukku 
ühildada erinevate elektrooniliste 
läbipääsusüsteemidega
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Kolmepunkti mootorlukk EAS2600

KIRJELDUS
 
      • Otsalukkude ja elektroonilise ajamiga
 kolmepunkti mootorlukk on varustatud 
 kombineeritud polt-konkslukuga, mis on 
 valmistatud karastatud terasest. Mootorlukk töötab
 elektriliselt.
      • Manuaalne lukustus ja avamine isegi 
 elektrikatkestuse ajal. Vajalik vabalt pöörlev 
 südamik.
      • Esiplaadil reguleeritavad asendid: Turvaasend – 
 uks lukustub alati kõigist punktidest automaatselt. 
 Avada on võimalik elektriliselt, võtmega/nupuga.
 Avatud asend – uks jääb suletuks vaid ukselingi 
 keelega ja on avatav ukselingist.      
      • Mootorlukku on võimalik ühendada sõrmejälje
 lugeja, kaardi- puldi- või WebLock süsteemiga.

Lukuvastused

Kolmepunktilukkudele pakume ka erinevaid lukuvastuseid:
 
      • Otsapunktivastused ja pealuku vastus (olemas ka 
 reguleeritavad)
      • Pikk vastus (eritellimusel), reguleeritav

OTSAPUNKTIVASTUSED JA PEALUKU VASTUS
 
      • Paindlik kasutada
      • Soodne ja lihtne paigaldada
      • Suur valik erinevatele lukukeeltele mõeldud
 vastuseid, mis tagavad ukse tiheda sulgumise  
      • Ukse väändumuse kontroll bolt ja konkskeele puhul 
      • Olemas vastused nii sile- kui ka manteluksele

PIKK VASTUS
 
      • Pikk vastus loob elegantse välimuse
      • Lihtne paigaldada, sest on ühes tükis
      • Pikk vastus tagab ukse sujuva ja tiheda sulgumise, 
 mis omakorda hoiab ära ukse väändumise 
      • Reguleeritav

OTSAPUNKTI VASTUSED PEALUKU VASTUSED
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Toodete pildid täies ulatuses
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