
3KSplus
Vynikajúci systém pre najvyššiu bezpečnosť



3KSplus je najodolnejší systém spomedzi mechanických uzamykacích 
systémov. Vďaka patentovanej bezpružinovej technológii je 3KSplus 
vhodný na najtvrdšie nasadenie.  
Charakteristický hrot obojstranného kľúča umožňuje pohodlnejšie 
zasunutie. Samozrejme, 3KSplus má tiež svoju jedinečnú črtu EVVA: 
Pretínajúce sa frézovanie drážok zaručuje najvyššiu bezpečnosť. 

Výhody systému 3KSplus v skratke
 › pre veľmi komplexne štruktúrované uzamykacie 
systémy
 › s bezpružinovou technológiou
 › s patentovou ochranou do roku 2025

Systém 3 drážok

3KSplus | patentovaná technológia a najtvrdšie nasadenie



3KSplus | najvyššia bezpečnosť
3KSplus je ideálny pre uzamykacie systémy s veľmi komplexnou 

stavbou a enormne veľkým počtom rôznych skupín používateľov. 
To platí pre organizácie s meniacou sa štruktúrou, ako napríklad 

univerzity, kultúrne a voľnočasové zariadenia, nákupné centrá, 
obchodné siete či priemyselné podniky. 

EVVA pre vás pritom naplánuje možnosť rozsiahleho rozšírenia bez 
toho, aby znížila bezpečnosť vašej budovy.

Projekty realizované so systémom 3KSplus

Spoločnosť EVVA spolu so svojimi kvalifikovanými partnermi už 
niekoľko desaťročí vybavuje bezpečnostnou technikou najrôznejšie 
objekty v celej Európe. Aj vy môžete profitovať z týchto skúseností: 

Power Grid Control | Rakúsko
Najväčší energetický komplex Európy, Power Grid Control,  
sa spolieha na 3KSplus od spoločnosti EVVA. Celkovo sa tu  
zabudovalo viac ako 3 700 cylindrických vložiek 3KSplus a  
odovzdalo sa viac ako 1 100 hlavných a skupinových kľúčov.

Univerzita UCL Brusel | Belgicko
Fakulta s 21 000 študentmi zo 120 krajín a s 5 000 zamestnancami 
bola vybavená systémom 3KSplus od spoločnosti EVVA. Celkovo 
sa zabudovalo 6 000 cylindrických vložiek.

Viac informácií nájdete na www.evva.com

Systém 3 drážok
 Systém obojstranných kľúčov pre tie najvyššie 

nároky na bezpečnosť a najtvrdšie nasadenie  



Kľúče 3KSplus | inteligentná technológia s funkčným dizajnom

Jeden kľúč | mnohé vlastnosti
Keďže 3KSplus je obojstranný kľúč s jedinečnými zaoblenými hrotmi,  
jeho používanie je zvlášť jednoduché. Vysokokvalitná argentanová zliatina,  
vrstva zabraňujúca treniu pokrývajúca všetky blokovacie prvky a bezpružinová  
technológia kľúča 3KSplus a jadra  sú zárukou najvyššej odolnosti proti  
opotrebovaniu aj v tých najťažších podmienkach. Kľúč 3KSplus je však 
výnimočný najmä pretínajúcim sa frézovaním drážok. To prakticky vylučuje 
manipuláciu s kľúčom v uzamykacom zariadení. Dodatočné kódovanie navyše 
poskytuje najvyššiu bezpečnosť.

Originálny kľúč 3KSplus vyrába výlučne spoločnosť EVVA a je dostupný len 
u partnerov spoločnosti EVVA.

Prídavné kódovanie

optimalizovaný hrot kľúča pre 
jednoduchšie zasúvanie

systém pretínajúcich 
sa drážok

z kvalitného argentanu



Ergonomický dizajnový kľúč 
Kľúče 3KSplus sú voliteľne k dispozícii ako ergonomické
a vysoko kvalitné dizajnové kľúče. K tomu je i atraktívny 
dizajn v mnohých rozličných farbách. 

Výhody
 › Jednoduchšie rozlišovanie kľúčov
 ›  Jednoduchá správa uzamykacích systémov vďaka  
priradeniu farieb.  
 › Vysoká kvalita pre lepší dotykový vnem

EVVA | jedinečná bezpečnosť
Spoločnosť EVVA neúnavne investuje do výskumu a neustále  
vyvíja nové technológie kľúčov. Spĺňa tak stále rastúce nároky  
na bezpečnosť a organizáciu.

Jedinečná technológia kľúčov 3KSplus ponúka tri ochrany proti 
kopírovaniu, manipulácii a výrobe ilegálnych náhradných kľúčov:

Vyššia bezpečnosť vďaka bezpečnostnej karte EVVA
Náhradné kľúče, dodatočné cylindrické vložky a uzamykacie plány 
sú dostupné u oprávnených EVVA-Partnerov, a to len po predlože-
ní príslušnej legitimácie – bezpečnostnej karty EVVA.

Právna ochrana vďaka dlhodobému patentu
Priemyselná výroba kľúča EVVA sa vykonáva iba vo firme EVVA. 
Predaj všetkých výrobkov EVVA prebieha len prostredníctvom 
partnerov spoločnosti EVVA.  
Neoprávnenej výrobe kľúčov 3KSplus zamedzuje EVVA  
patentovanými prvkami kľúčov. Proti porušeniu patentového prá-
va môže EVVA podniknúť právne kroky. Platnosť patentu na kľúče 
3KSplus trvá až do roku 2025.

Vysoká technická ochrana vďaka odbornej náročnosti
Technické vlastnosti kľúča 3KSplus si pri výrobe vyžadujú špeciálne 
stroje a vysokú úroveň odborných vedomostí. Ilegálna výroba je 
preto veľmi náročná.

optimálne uchopenie a ergonómia



Cylindrické vložky 3KSplus |  patentovaná technológia 
pre neporaziteľnú bezpečnosť

Jedna cylindrická vložka | mnoho detailov

Modulové prevedenie (SYMO)

Patentovaný a bezpružinový systém 3KSplus je všetko, len nie obyčajný. Na rozdiel od 
iných uzamykacích systémov sa blokovacie prvky v cylindrickej vložke 3KSplus pohybujú po 
vyfrézovaných drážkach kľúča. Už nedochádza k vyvíjaniu tlaku proti sile pružín.  
Celkovo 12 neodpružených, masívnych blokovacích kolíkov sa vďaka tvaru 6 drážok  
kľúča presunie do určitej polohy a overuje sa 2 posuvnými závorami. Blokovacia lišta  
v jadre kontroluje dodatočné kódovanie. Kľúč 3KSplus sa overuje celkovo štyrikrát.  
To je o tri overovania viac ako pri iných systémoch. A preto ponúka najvyššiu bezpečnosť. 

Cylindrická vložka 3KSplus sa vyrába v modulovom prevedení (SYMO), a preto je viac  
ako flexibilná. Vďaka tomu sa dá priamo na mieste prispôsobiť konkrétnym dverám.  
Cylindrická vložka 3KSplus sa dá navyše na mieste prestaviť na určitú funkciu  
(napr. uzamykanie z oboch strán). To šetrí čas i náklady!
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Jadro chránené proti odvŕtaniu

Inovatívne technológie cylindrickej vložky 3KSplus ponúkajú  
dlhodobú ochranu pred ilegálnymi metódami otvárania:

Ochrana proti planžetovaniu a vyhmataniu
Cylindrická vložka 3KSplus je vybavená viacerými blokovacími  

kolíkmi. Nedá sa zistiť, ktorý blokovací kolík sa aktivuje  
v jednotlivom prípade. Vďaka voľne pohyblivej polohe blokovacích 
prvkov v jadre je takmer nemožné vyhmatať obraz pre vyfrézovanie 
náhradného kľúča. Bezpružinový spôsob fungovania navyše chráni 

pred nárazovým planžetovaním.

Ochrana proti odvŕtaniu
Posuvné závory z tvrdokovu a ochrana telesa pred odvŕtaním  

účinne chránia cylindrickú vložku 3KSplus pred pokusmi o odvŕtanie.

Ochrana proti vytiahnutiu a vytrhnutiu
Posuvná závora z tvrdokovu a modulové prevedenie (SYMO) 

ponúkajú vysokú úroveň ochrany pred pokusmi o vytiahnutie 
a vytrhnutie.

Funkcie cylindrických vložiek 3KSplus

V rámci jedného uzamykacieho systému sú často potrebné rôzne 
voliteľné funkcie spĺňajúce odlišné nároky. 
Funkcie systému 3KSplus umožňujú rozsiahle použitie:  
Vložka uzamykateľná z oboch strán; vložka s gombíkom; 
protiblokovacia funkcia; VARIO funkcia; ochrana proti prachu 
a poveternostným vplyvom; voľnobežná funkcia; ozubené koliesko 
a oveľa viac.

Medzinárodné certifikáty systému 3KSplus a špecifické typy 
pre jednotlivé krajiny umožňujú použitie v celej Európe:

V každom prípade | viac ochrany

Posuvná závora  
z tvrdokovu

Aretačný prvok

Blokovací kolík

Prídavné kódovanie
Telo chránené proti odvŕtaniu



www.evva.com
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