EPS

Het beste van de stiftsystemen

EPS. Het beste van de stiftsystemen
EPS beschermt uw huis betrouwbaar, maar komt ook helemaal tot zijn recht in duidelijk
gestructureerde sluitsystemen. Zo is EPS in het kantoorgebouw, in de gastronomie of in
de woningbouw een vaak en graag gebruikt toegangssysteem. EPS is het succesvolle
resultaat van de continue ontwikkeling van de beproefde EVVA-stiftsystemen. Een hoog
gebruiksgemak en de duurzaamheid maken van EPS het beste van de stiftsystemen.

De EPS-voordelen op een rijtje

› Eén sleutel voor alle deuren
› Voor duidelijk gestructureerde sluitsystemen
› Snelle montage dankzij het modulair systeem
› Patentbescherming tot uiterlijk 2041*

Het toegangssysteem
voor duidelijk gestructureerde
sluitsystemen
EPS is ideaal voor duidelijk gestructureerde
sluitsystemen met een duidelijk gedefinieerde
gebruikersgroep. Bijvoorbeeld binnen een
wooncomplex of een kantoorgebouw. Samen met
zijn hoog gekwalificeerde partners voorziet EVVA al
honderd jaar diverse gebouwen over de hele wereld
van adequate beveiligingstechniek.
* volgens EP3942127
Zie worldwide.espacenet.com voor landspecifieke patentbescherming
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EPS. Eén systeem, vele details
EPS is een geveerd stiftsysteem met 5 of 6 actieve, geveerde
aftastelementen en biedt maximaal 20 extra zijcoderingen. De geïntegreerde
manipulatiebeveiliging van de sleutel in de cilinder en de dubbele werking
van de blokkeerstiften zorgen voor een goede beveiliging. De EPS-sleutels zijn
robuuste sleutels van nieuwzilver met een grote sleuteldoorsnede. De cilinder is
verkrijgbaar in compact en modulair systeem.
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Heel praktisch
Optioneel zijn EPS-sleutels leverbaar in veel
verschillende kleuren. De gekleurde markering maakt
het eenvoudiger de sleutel te herkennen.
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Volledige beveiliging
Extra sleutels en cilinders zijn, net als sluitplannen
uitsluitend verkrijgbaar bij een geautoriseerde EVVApartner. Dit is alleen mogelijk met een bijbehorend
legitimatiebewijs: het EVVA-sleutelcertificaat.

Profiteer van de
veiligheidskenmerken
De betrouwbare technologieën van de EPS-cilinder bieden
duurzame beveiliging tegen illegale manipulatiepogingen.

Uitboorbeveiliging Trekbeveiliging

B 5351

EN
1303
160B0C6D

VdS
90 min

SS
3522

GEPRÜFT
WZ6-BZ

Option

Option

NBÚ

EPS. Een overzicht
EPS-cilinders dienen, op basis van hun eigenschappen en de talloze uitvoeringen en opties,
alle toegangssituaties van een sluitsysteem.
Zo kan de toegang tot ruimten en verdiepingen, kasten en vitrines of de bediening van
slagbomen en andere elektronische systemen duidelijk worden gestructureerd. Dit levert
meer gebruiksgemak en een hogere veiligheid op.

Meubelcilinders
zorgen ervoor dat
belangrijke documenten
veilig worden bewaard.

Halve cilinders
passen in kasten,
sleutelschakelaars, liften en
diverse andere situaties.

Iedere
ruimte de
passende
cilinder

Dubbele cilinders
zijn geschikt voor binnenen buitendeuren en
configureerbaar met talloze
uitvoeringen en opties.

Knopcilinders
maken comfortabel openen
en sluiten zonder sleutel
mogelijk.

Schakelcilinders
activeren
besturingselementen, zoals
in liftsystemen.

Hevelcilinders
voor brievenbussen en
het veilig stockeren in
vitrines en kasten.

Schakelcilinders
als machineschakelaar of
op het schakelpaneel van
elektronische installaties.

EPS. Sluitsystemen en structuur
Al bijna 100 jaar werken EVVA en haar projectpartners
sluitplannen uit met veel knowhow en grote successen.
EPS is ideaal voor sluitsystemen met een goed gestructureerde
opbouw en een duidelijk gedefinieerde gebruikersgroep.
Bijvoorbeeld in een wooncomplex of een kantoorgebouw.

Wooncomplexen als voorbeeld
Voor de cilinders van woningen beschikt het
sluitsysteem over voldoende mogelijkheden tot
uitbreiding. Bij verlies van een eigensleutel (ES)
kan deze worden vervangen door een nieuw
exemplaar. Ook kan deze eventuele centraalcilinders
en monocilinders bedienen (afhankelijk van het
sluitsysteem).
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Voorbeeld bedrijfsgebouw
In het duidelijk gestructureerde sluitsysteem met een
generale hoofdsleutel, bijv. van een bedrijfsgebouw,
kunnen medewerkers alleen hun eigen deuren,
kasten, enz. bedienen. Tegelijkertijd kan de directeur
met de generale hoofdsleutel (GHS) alle deuren
openen en afsluiten.
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Unieke EVVA-service
De dienstverlening van EVVA is al sinds 1919 gericht op voordelen voor de klant. Het resultaat zijn
marktgerichte producten, optimaal productadvies en dienstverlening voor klanten en partners, alsook een
knowhow van sluitsystemen die het gebruikersgemak vergroot en beheerders economisch voordeel oplevert.

Sluitsystemen
van de professional
Een sluitsysteem bepaalt wie
op welk punt toegang krijgt.
EVVA heeft niet alleen de nodige
knowhow voor het berekenen
van sluitplannen, ze beschikt
ook over sluitsystemen die voor
elke complexe structuur kunnen
worden gebruikt.

Uw EVVAPartnerportaal
Op ons Partnerportaal vindt u
alles wat u als EVVA-Partner bij
uw dagelijks werk nodig heeft:
prijslijsten, catalogi, datasheets,
alsook de mogelijkheid zich aan
te melden voor trainingen.

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 kunt u altijd
rekenen.

Innovation made in Austria

Vertrouw op het
familiebedrijf dat al 100
jaar oplossingsgericht
onderzoek doet, ontwikkelt,
produceert en als partner
respectvol handelt.
EVVA - een Europese
leider in mechanische
en elektronische
toegangssystemen!
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