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MCS. 100% kopieerveilig
Met de wereldwijd unieke beveiliging van MCS voelt elke
eigenaar van een
MCS-sluitsysteem zich vanzelf onbezorgd. Enerzijds komt
dit door de 100% kopieerveilige sleutel, anderzijds door de
enorme calculatiesterkte van MCS. Al bij de planning van
het sluitsysteem kan rekening worden gehouden met extra
uitbreidingen. Dit betekent dat uw gebouw zonder problemen
groter kan worden, want MCS groeit gewoon mee.

De MCS-voordelen op een rijtje

››Beveiligd tegen 3D-print
››Voor veeleisend gestructureerde ›
sluitsystemen
››Zeer hoge inbraakbeveiliging
››Maximale resterende looptijd van het ›
patent tot 2035

MCS. Eén systeem, vele details
In de MCS-cilinder bevinden zich links en rechts van het
sleutelkanaal in totaal acht vrij draaiende magnetische rotors,
welke in verband staan met de vier magneetschijven van de MCSsleutel. Door de passende sleutel worden de magneetrotors in
de sluitpositie gebracht. Het mechanisme erboven zorgt ervoor
dat de sleutel gedraaid kan worden om het slot te ontgrendelen.
De MCS-sleutel combineert maar liefst twee technologieën voor
drievoudige beveiliging: één magnetische en twee mechanische
beveiligingen.

Beveiliging rondom
Extra sleutels en cilinders zijn, net als sluitplannen
uitsluitend verkrijgbaar bij een geautoriseerde EVVA-partner. ›
Dit is alleen mogelijk met een bijbehorend legitimatiebewijs: ›
het EVVA-sleutelcertificaat.
Profiteer van de veiligheidskenmerken
De betrouwbare technologieën van de MCS-cilinder bieden een
duurzame beveiliging tegen illegale manipulatiepogingen:

Heel praktisch
Optioneel zijn MCS-sleutels leverbaar in veel
verschillende kleuren. De gekleurde markering maakt
het eenvoudiger de sleutel te herkennen.

Uitboorbeveiliging Trekbeveiliging

Unieke EVVA-service
De dienstverlening van EVVA is al sinds 1919 gericht op ›
het voordeel van de klant. Het resultaat zijn marktgerichte ›
producten, optimale adviezen en een voortreffelijke
knowhow over sluitsystemen.

Sluitsystemen van de professional
Een sluitsysteem bepaalt, wie op welk
punt toegang krijgt. EVVA beschikt niet
alleen over uitgebreide knowhow van
sluitsystemen, maar ook over sterke
sluitsystemen.

Mechanische en elektronische
systemen
EVVA is een van de weinige fabrikanten ›
die elektronische en mechanische systemen
in Wenen ontwikkelt en produceert om ze
wereldwijd te combineren in sluitsystemen
volgens de wensen van klanten.

Optimaal advies
EVVA is uw betrouwbare partner. Of het ›
nu technische vragen over EVVA-producten ›
betreft, dan wel de planning van een ›
bepaald project; op EVVA mag u rekenen.

Innovation made in Austria

Vertrouw op het
familiebedrijf dat al 100
jaar onderzoek doet,
gericht op oplossingen,
ontwikkelt, produceert
en als partner met
respect handelt. EVVA
loopt in heel Europa
voorop bij mechanische
en elektronische
toegangssystemen.
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