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autoPilot Concept
Otevíravě-sklopné kování. Doplňkové funkce.
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Co všechno umí okno s kováním Winkhaus!

Bezpečnostní klika
HOPPE Secustic

Závěsné nůžky SW
- pro bezpečnostní
- prvek v pravém
- horním rohu

sklopení
křídla

spárové
větrání

(vícepolohové)

otevření
křídla

uzavření
křídla

Křídlové ložisko 
s brzdou
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Jedním z prvků, který má největší vliv na dlouholeté a bezproblémové užívání okna je kování. Právě na jakosti a trvanlivosti kování závisí 

především komfort obsluhy okna, plynulé otvírání, vyklápění i uzavírání křídla, ochrana proti vloupání a bezpečnost. Kování může splňovat 

mnoho doplňkových funkcí: reguluje intenzitu větrání, zajišťuje křídlo ve zvolené poloze, zabezpečuje jej před nešetrným nárazem při 

průvanu apod. (většina těchto funkcí je ovládána nastavením příslušné polohy kliky – obr. 1). Před vlastním rozhodnutí o koupi oken má 

smysl se seznámit s technickými řešeními, která nabízí systém autoPilot firmy WINKHAUS.

1 2 3 4+ + +
Rohový převod s bezpečnostním hříbkem a rámovým protikusem. Zde celkem 4x. ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST!

1

Proč WINKHAUS autoPilot?
Tím, že si zvolíte okna s kováním WINKHAUS autoPilot, volíte mezi oknem vybaveným standardním kováním a oknem s kováním obohaceným 

o doplňkové funkce. Standardní kování zajišťuje bezpečné otevírání i vyklápění okna a rovněž solidní uzavírání křídla po celém obvodu. Pokud 

Vám záleží na větším komfortu obsluhy okna, nebo na vyšší bezpečnosti stojí za to rozhodnout se pro jednu nebo několik dodatečných 

funkcí, nabízených firmou WINKHAUS. Zde jsou některé z nich:

1

Polohy kliky - pro různé funkce okna
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2 Mechanismus vícepolohového větrání
Díky tomuto prvku můžeme regulovat intenzitu výměny vzduchu uvnitř místnosti. Máme možnost zvolit si jednu ze šesti pozic 

vyklopení křídla. Toto řešení je vhodné pro lidi, kteří rádi spí u pootevřeného okna.

3 Pojistka chybné manipulace
Pojistka chybné manipulace znemožňuje pokus o vyklopení křídla ve chvíli, kdy je okno otevřené. Doporučuje se při použití mikroventilace a 

vícepolohového větrání a dále tam, kde lze očekávat neodbornou manipulaci s oknem např. školy, nemocnice, penziony, hotely atd.
3

4 Okenní brzda s omezovačem otvírání
Okenní brzda umožňuje znehybnění otevřeného křídla ve zvolené poloze pomocí okenní kliky (např. při větrném počasí, během mytí 

oken apod.). Už žádné vkládání různých předmětů mezi rám a křídlo! Omezovač otevírání eliminuje nebezpečí úderu křídla do rámu 

nebo do hrany vnitřní stěny při průvanu nebo silném větru.

4

5 Mikroventilace
Nevelká štěrbina mezi okenním rámem a křídlem  zajišťuje stálé přivětrávání, které zabezpečuje místnosti před nadměrnou vlhkostí 

a usazováním páry na okenních sklech a na stěnách.

5

6 Protiprůvanová pojistka
Malý plastový díl umístěný do horních nůžek brání nešetrnému zabouchnutí okna při ventilaci místnosti ve sklopené poloze okna.

6

7 Pojistka proti neoprávněné manipulaci
Znemožňuje neoprávněné otevření okna - omezí funkci okna pouze na sklopení (ventilaci). Pro použití ve veřejných budovách, školách, 

nemocnicích apod. 
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8 Rohový převod s bezpečnostním hříbkem
Kování vybavené rohovými převody s hříbky z tvrzené oceli, které zapadají 

do ocelových protiplechů, zásadním způsobem zvyšuje odolnost okna proti 

vloupání (obtížné vysazení křídla z rámu – rozdíl ve funkci viz. obr. 8 - a, b, c). 

Při použití výklopného bezpečnostního protipechu je násilné vysazení křídla 

ztíženo rovněž ve chvíli, kdy je okno ve sklopené poloze (při ventilaci).
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Balkónová pojistka
Brání nešetrnému přibouchnutí otevřených balkónových dveří při průvanu 

nebo silném větru. Při vycházení na balkón stačí za sebou zavřít dveře pomocí 

speciálního madélka a balkónová pojistka přidrží křídlo v rámu.

9 autoPilot Control
kontrolní čidla, která jsou integrováná do okenního kování, spolehlivě a nenápadně hlásí, je-li nějaké okno (či balkónové dveře) otevřené 

či nikoliv, a které to je. Tento prvek zvyšuje bezpečnost Vašich oken na nejvyšší možnou úrověn – lze integrovat do všech běžných 

bezpečnostních systémů.
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Winkhaus CR – okenní technika autoPilot Concept – doplňkové funkce Winkhaus CR – okenní technika autoPilot Concept – doplňkové funkce
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