4KS

Stabilnější, silnější, bezpečnější

4KS. Stabilnější, silnější,
bezpečnější
Na 4KS se zkrátka můžete spolehnout. Díky vysoké odolnosti
dokáže systém dveře bezproblémově uzamykat a odemykat
i po mnoha letech od montáže, i když je používán v těch
nejtvrdších podmínkách. Systém 4KS představuje tedy tu
nejlepší volbu i do těch nejnáročnějších podmínek, kupříkladu
vysoko v horách nebo ve velmi znečištěných výrobních
závodech. A nejen to. Systém 4KS je extrémně silný a lze
jej implementovat i do složitě strukturovaných uzamykacích
systémů.

Stručný přehled výhod systému 4KS

› Odolný a s dlouhou životností
› Pro uzamykací systémy s velmi složitou
›
›

strukturou
Bezpružinová technologie
Patentová ochrana maximálne
do roku 2037*

* podle EP3426865
Informace o patentové ochraně v jednotlivých zemích najdete na worldwide.espacenet.com

4KS. Jeden systém, řada
detailů
Na rozdíl od ostatních uzamykacích systémů se stavítka
v cylindrické vložce 4KS pohybují v křivkových drážkách, které
jsou vyfrézovány do klíče. Celkem 12 neodpružených masivních
blokovacích stavítek se po 6 křivkách na klíči řízeně umístí do
určitých poloh a detekují se prostřednictvím 2 tlačných lišt.
S klíčem prakticky nelze manipulovat z důvodu překrývajících se
vyfrézovaných křivkových drážek.

Zcela praktický
Volitelně jsou k dispozici klíče 4KS v mnoha různých
barvách. Barevné označení usnadňuje přiřazení klíče.

Ochrana ze všech stran
Kopie klíčů, kopie cylindrických vložek a uzamykací plány
jsou k dispozici u autorizovaných partnerů EVVA pouze po
předložení odpovídajícího dokladu – bezpečnostní karty EVVA.
Profitujte z bezpečnostních prvků
Spolehlivé technologie zahrnuté v cylindrické vložce 4KS
poskytují dodatečnou ochranu proti nelegálním způsobům
otevírání.

Ochrana proti
odvrtání

Ochrana proti
vytažení

Unikátní služby společnosti EVVA
Servisní služby společnosti EVVA jsou již od roku 1919 zaměřeny
na užitek pro zákazníka. Výsledkem jsou tržně orientované výrobky,
nejlepší poradenství a vynikající know-how uzamykacího systému.

Uzamykací systémy od profesionálů
Uzamykací systém určuje, kdo má kam
přístup. Společnost EVVA má nejen rozsáhlé
know-how uzamykacích systémů, ale také
výkonné uzamykací systémy.

Mechanika a elektronika
Společnost EVVA je jedním z mála výrobců,
kteří vyvíjejí a vyrábějí elektronické
a mechanické systémy ve Vídni a kombinují
je po celém světě v uzamykacích systémech
podle potřeb zákazníků.

Nejlepší poradenství
Společnost EVVA je spolehlivý partner.
Na společnost EVVA se můžete spolehnout,
ať už se jedná o technické otázky týkající se
výrobků EVVA nebo pomoc při navrhování
projektu.

Inovace Made in Austria

Důvěřujte rodinné firmě,
jejíž výzkum, vývoj
a výroba je již 100 let
orientována na řešení
a se svými partnery
jedná vždy s úctou.
EVVA – celoevropský lídr
v oblasti mechanických
a elektronických
přístupových systémů!
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