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Silný a spoľahlivý

ICS. Silný a spoľahlivý
S ICS zvyšujete komfort vo vašom systéme, získavate istotu
v oblasti plánovania a investičnej návratnosti a môžete
sa spoľahnúť na robustnosť a dlhú životnosť systému. ICS
je stabilný systém obojstranných kľúčov, ktorý je natoľko
vypočítateľný, že už pri plánovaní sa dajú zohľadniť rezervy
uzamykacieho systému. Či už v kancelárskej budove, v škole
alebo v študentskom domove – ICS vždy presvedčí.

Výhody systému ICS v skratke

› Zvýšená ochrana proti kopírovaniu
› Pre komplexne štruktúrované
uzamykacie systémy
› Vysoká ochrana proti vlámaniu
› Patentová ochrana prihlásená*
* Pri udelení ochrany do max. 2038 podľa EP3610103.
Informácie o patentovej ochrane špecifickej pre danú krajinu nájdete na stránke worldwide.espacenet.com

ICS. Jeden systém, mnohé
detaily
ICS poskytuje rozmanité uzamykacie technológie pre vysokú
ochranu: odolný pozdĺžny profil a výrazný systém drážok
s vnútornými výrezmi. Overenie kľúča pritom prebieha v 5
drážkach prostredníctvom 13 odpružených blokovacích prvkov
a odolného pozdĺžneho profilu, čo zaisťuje vysokú bezpečnosť.
Ako obojstranný kľúč sa ICS stará o komfort, vďaka 3 mm
hrúbke a kvalitnej argentanovej zliatine je kľúč veľmi odolný voči
opotrebovaniu.

Veľmi praktické
Voliteľne sú kľúče ICS k dispozícii v mnohých rôznych
farbách. Farebné označenie uľahčuje priradenie kľúča.

Komplexná ochrana
Náhradné kľúče, dodatočné cylindrické vložky a uzamykacie
plány sú dostupné u oprávnených EVVA-Partnerov, a to len po
predložení príslušnej legitimácie
– bezpečnostnej karty EVVA.
Profitujte z bezpečnostných prvkov
Spoľahlivé technológie cylindrickej vložky ICS ponúkajú
dlhodobú ochranu pred ilegálnymi metódami otvárania.

Ochrana proti
odvŕtaniu

Ochrana proti
vytiahnutiu

Jedinečné služby EVVA
Služby EVVA sa od roku 1919 zameriavajú na prospech
zákazníka. Výsledkom sú produkty orientované na trh,
najlepšie poradenstvo a excelentné know-how v oblasti
uzamykacích systémov.

Uzamykacie systémy od
profesionála
Uzamykací systém definuje kto a kde
má prístup. EVVA nielenže disponuje
komplexným know-how v oblasti
uzamykacích systémov, ale má aj výkonné
uzamykacie systémy.

Mechanika a elektronika
EVVA je jedným z mála výrobcov, ktorý
vyvíja a vyrába elektroniku a mechaniku
vo Viedni a kombinuje ich v uzamykacích
systémoch podľa potrieb zákazníkov po
celom svete.

Najlepšie poradenstvo
EVVA je váš spoľahlivý partner. Či už
pri technických otázkach týkajúcich sa
produktov EVVA alebo pri otázkach z oblasti
plánovania v projekte – s EVVA môžete
rátať.

Inovácia z Rakúska

Spoľahnite sa na rodinnú
firmu, ktorá už 100 rokov
realizuje výskum, vývoj a
výrobu s orientáciou na
riešenia a charakterizuje
ju partnerský prístup
s rešpektom. EVVA
– európsky líder v
oblasti mechanických
a elektronických
prístupových systémov!
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