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Det smarta systemet för optimal säkerhet



ICS-nyckel | innovativ  

teknik i tidlös design
Den unika ICS-tekniken är perfekt för professionellt bruk. Det eleganta 

utförandet på den vändbara nyckeln är särskilt populär bland design-

fokuserade kunder. Med innovativ EVVA-teknologi är nyckeln skyddad mot 

avancerade metoder för 3D-kopiering.

Extrabonus: Finns med flera funktioner.

TAF serviceläge för tillfällig behörighet. Dustcover ett extra väder-

skydd. Kan fås med ergonomiskt allergivänligt nyckelgrepp



Optimalt skydd | För alla behov
Den innovativa tekniken i ICS-cylindern ger optimalt skydd mot dyrkning 

och manipulation. Element i kromvanadium skyddar mot olovliga öppnings-

metoder. Ytterligare säkerhetselement säkerställer ett högt motstånd mot 

angrepp samt ett högkvalitativt dragskydd som standard. Dyrkskyddet 

gör att ICS-cylindern praktiskt taget är omöjlig att manipulera även med 

låssmedsverktyg. 

EVVA | Inovativ teknik för högsta säkerhet
EVVA investerar kontinuerligt i forskning och strävar ständigt efter att 

utveckla ny låsteknik. Därigenom uppfyller EVVA de ständigt växande 

kraven på säkerhet.

Ökad säkerhet med systemkort och teknik från EVVA

ICS-nyckeln i original tillverkas endast av EVVA. Tilläggsbeställningar av 

cylindrar och nycklar är endast möjligt hos en auktoriserad EVVA-partner 

och endast med relevant behörighet såsom legitimation, rekvisition eller 

säkerhetskort. EVVA har rätt att vidta rättsliga åtgärder vid patentöverträ-

delser.

SKA



Ergonomiska nyckelgrepp

ICS-nycklar kan beställas med ett ergonomiskt grepp.  

Det ergonomiska nyckelgreppet finns i många olika färger.

Fördelar

   Enklare att skilja nycklarna åt

    Enkel hantering av låssystem med färgtilldelning    

    Allergivänligt ergonomiskt nyckelgrepp



Optimalt för din säkerhet
Skydda det som är viktigt för dig. 

Med säkerhetslösningar från EVVA.  

Dra fördel av vår mångåriga erfarenhet: våra lösningar 

kombinerar högsta kvalitet med innovativ teknik. 

EVVA erbjuder optimal säkerhet.  

Till exempel med innerkodssystemet ICS. Med unik teknologi 

för professionell användning. Nyckeln är robust, vändbar och 

användarvänlig. Lämpar sig utmärkt för höga säkerhetskrav.

En översikt över ICS-fördelarna

    En nyckel med unika egenskaper. 

  Förbättrat skydd mot 3D-kopiering

  De dolda, invändiga delningarna gör det näst- 

  intill omöjligt att tillverka otillåtna nyckelkopior.

   Elegant design

   Patenterad till år 2028
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