
4KS
Det enastående systemet för högsta säkerhet.



4KS är det mest motståndskraftiga av våra mekaniska låssystem. 
Med sin patenterade, ofjädrade kurvteknik lämpar sig 4KS för de 
allra tuffaste driftsvillkoren. 
Den vändbara nyckeln sticks in bekvämt och vrids enkelt och tyst 
i cylindern. 4KS är dessutom utrustad med en funktion som är 
unik för EVVA: de överlappande, urfrästa kurvorna säkerställer
optimal säkerhet. 

Fördelarna med 4KS i översikt
 ›  För låssystem med mycket komplex struktur
 › Fjäderlös teknik
 › Modulär design (SYMO)
 › Patentskydd fram till 2035

4KS | patenterad teknik för de tuffaste driftsvillkoren



4KS | högsta säkerhet
4KS är den perfekta lösningen för låssystem med komplex struktur 

och många olika användargrupper. Detta gäller för system med 
skiftande struktur såsom universitet, kultur- och fritidscentra, 

köpcentra och industriföretag. 
Systemet erbjuder stora möjlighet till utökning utan att säkerheten 

påverkas negativt.

Projekt med 4KS
I samarbete med kompetenta partner har EVVA under flera 

 årtionden utrustat byggnader runtom i Europa med sina effektiva 
säkerhetslösningar. Dra fördel av denna erfarenhet: 

4KS i ett kombinerat låssystem
4KS går utmärkt att kombinera med elektroniska låssystem. 
 Elektroniska system används främst på byggnadens utsida och 
överallt där det krävs händelseloggar och tidsbaserat tillträde.
 
Tack vare det breda cylinderutbudet erbjuder 4KS effektiv säkerhet 
i alla områden inomhus, från kontorsdörrar till känsliga lokaler. 
Systemet kan även användas med speciella kopplingscylindrar för 
att manövrera hissar.

Gå till www.evva.com för mer information om projekt med 4KS.

4-kurvssystem
 Systemet med vändbar nyckel för högsta 

säkerhetskrav under de tuffaste villkoren    



4KS-nycklar | Smart teknik med funktionell design

En nyckel | Många funktioner
4KS-nyckeln är vändbar och har en unik avrundad spets, vilket gör den 
särskilt enkel att använda. Nyckeln är tillverkad av en nysilverlegering i 
högsta kvalitet, är utrustad med fjäderlös teknik och alla låselement har 
en beläggning som minskar friktionen. Det garanterar högsta slitstyrka 
även under de tuffaste villkoren. En särskild egenskap på 4KS-nyckeln är 
de överlappande urfrästa kurvorna. De gör det praktiskt taget omöjligt 
att manipulera nyckeln i låssystemet. Extrakodningen förhöjer säkerheten 
ytterligare.

4KS-nycklar i original tillverkas endast av EVVA 
och kan endast fås hos  EVVA-partner.

Extra kodning

Optimerad nyckelspets för 
enklare införing av nyckeln

Överlappande kurvsystem

Tillverkas i nysilver 
av högsta kvalitet

Den fjärde kurvan
En av de tre kurvorna på ena sidan löper asymmetriskt 
på den motsatta sidan. Det är den fjärde kurvan som  
har gett 4KS sitt namn.



EVVA | Enastående säkerhet
EVVA investerar kontinuerligt i forskning och arbetar ständigt på 
utvecklingen av nya nyckeltekniker. Det innebär att EVVA alltid 
kan möta de ökande behoven av säkerhet och organisation.

Den unika tekniken i 4KS erbjuder tre olika nivåer av skydd mot 
nyckelkopiering, olovliga nyckelkopior och nyckelmanipulering:

Ökad säkerhet med säkerhetskort från EVVA
Tilläggsbeställningar av cylindrar och nycklar är endast möjligt 
hos en auktoriserad EVVA-partner och endast med relevant 
behörighet såsom legitimation, rekvisition eller säkerhetskort.

Rättsligt skydd med lång giltighetstid hos patentet
Kommersiell tillverkning av EVVA-nycklar utförs endast av EVVA 
och EVVA-partner. EVVA-produkter kan endast fås hos auktorise-
rade EVVA-partner. EVVA skyddar 4KS-nycklar mot olovlig tillverk-
ning genom att förse dem med patenterade funktioner.  
EVVA har rätt att vidta rättsliga åtgärder vid patentöverträdelser. 
Patentskyddet för 4KS-systemet gäller fram till 2035.

Högt tekniskt skydd och krav på specialistkunskaper
De tekniska funktionerna på 4KS-nyckeln gör att produktionen 
av nyckeln kräver djup expertis och specialmaskiner. Det gör det 
otroligt svårt att skapa olagliga kopior.

Ergonomiska designnycklar
4KS-nycklar kan på begäran fås i ett ergonomiskt och 
högkvalitativt designutförande. Den attraktiva designen 
finns i många olika färger.

Fördelar
 › Enkelt att hålla isär nycklarna
 ›  Enkel hantering av låssystem tack vare olika färger på 
nycklarna

 › Högsta kvalitet och förbättrade haptiska egenskaper

Säkert grepp och 
optimal ergonomi 



SKA - Oval

AZ37A - Rund

Snowman - Hänglås

4KS-cylindar | patenterad teknik för oslagbar säkerhet

En cylinder | otaliga detaljer
4KS-systemet är patenterat, fjäderlöst och allt annat än konventionellt. Till 
skillnad mot andra låssystem glider låselementen i 4KS-cylindern längs de 
urfrästa kurvorna på nyckeln. Eftersom det inte finns något fjädermotstånd 
krävs ingen kraft för att föra in nyckeln. Totalt 12 fjäderlösa, massiva låsstift 
förs till specifika positioner  med hjälp av tvångsstyrning av de 6 kurvorna 
på nyckeln och läses av via två styrstänger. En låsstång i kärnan kontrollerar 
extrakodningen på nyckeln. 4KS-nyckeln läses av totalt fyra gånger, vilket 
garanterar högsta säkerhet. 

4KS-cylindern finns i ett modulärt utförande (SYMO) så att den
kan anpassas till kraven för respektive dörr direkt på plats. Dessutom
kan 4KS-cylindern skräddarsys med specifika funktioner på plats
(t.ex. låsning på båda sidorna). Det sparar både tid och pengar!
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Den innovativa tekniken i 4KS-cylindern erbjuder långvarigt skydd 
mot olovliga öppningsmetoder:

Dyrknings- och avläsningsskydd
4KS-cylindern är utrustad med flera låsstift.  

De fritt rörliga elementen i kärnan gör det så gott som omöjligt 
att avläsa cylindern i syfte att tillverka nyckelkopior.  

Den fjäderlösa funktionen skyddar mot så kallad bumpning.

Borrskydd
Styrstängerna i hårdmetall och borrskyddet på huset erbjuder ett 

effektivt skydd mot borrning i 4KS-cylindern.

Kärndragningsskydd
Styrstängerna i hårdmetall och den modulära designen (SYMO) 

skyddar effektivt cylindern mot att dras ut eller brytas av.

Alternativ för 4KS-cylindrar
Inom ett och samma låssystem finns ofta många olika krav 
och behov. 

Med alternativen för 4KS-nycklarna kan man tillgodose alla: 
cylinderfunktion för låsning på båda sidorna, klassrums- 
och SOS-funktion, dammskydd, frihjulsfunktion, kugghjul 
och mycket mer.

Internationella 4KS-certifieringar och landspecifika modeller 
gör att produkterna kan användas i hela Europa:

I alla situationer | mer skydd

Låsstift

Borrskydd på huset

Extra kodning

Styrstänger i hårdmetall Borrskydd på huset
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