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Přehled výhod systému FPS

	› Jeden	univerzální	klíč
	› Pro	jednoduše	strukturované	uzamykací	systémy	
	› Značková	kvalita
	› Patentová	ochrana	maximálne	do	roku	2041*

Přístupový systém pro 
jednoduše strukturované 
uzamykací systémy
Systém	FPS	je	ideální	pro	jednoduše	strukturované	
uzamykací	systémy	a	jasně	definovanou	skupinu	
uživatelů.	Například	v	rámci	jednoho	bytového	objektu	
nebo	kancelářských	budov.	Společnost	EVVA	se	svými	
kvalifikovanými	partnery	vybavuje	bezpečnostní	
technikou	nejrůznější	objekty	po	celém	světě	již	sto	let.

Komplex Zuidzicht | BE OC LETMO | CZ

FPS. Značková kvalita za nejlepší cenu 
Systém	FPS	nabízí	jednoduché,	spolehlivé	a	komfortní	zabezpečení.	Systém	FPS	lze	použít	
v	jednoduše	strukturovaných	uzamykacích	systémech.	Proč	zvolit	uzamykací	systém?	
Protože	k	otevření	všech	dveří	–	vchodových,	bytových,	sklepních	nebo	například	dvířek	
poštovní	schránky	–	vám	postačí	jediný	klíč.	Klíč	FPS	je	k	dostání	také	v	designovém	
provedení	v	několika	různých	barvách.

* podle EP3942127 
Informace o patentové ochraně v jednotlivých zemích najdete na worldwide.espacenet.com



FPS. Jeden systém, řada detailů
FPS	je	pružinový	stavítkový	systém	s	5	nebo	6	aktivními	pružinovými	detekčními	
prvky.	Klíč	FPS	je	silný	klíč	z	alpaky,	má	dlouhou	životnost	a	je	velmi	odolný	
proti	opotřebení.	Autorizační	charakteristiky	klíče	FPS	procházejí	v	bezpečnostní	
cylindrické	vložce	dvěmi	úrovněmi	zabezpečení.	Cylindrická	vložka	FPS	se	vyrábí	
v	kompaktním	provedení.	

optimální	uchopení	a	ergonomie

robustní	podélný	profil

z	vysoce	kvalitní	alpaky

optimalizované		
frézování	zářezů

Zcela praktický
Volitelně	jsou	k	dispozici	klíče	FPS	v	mnoha	různých	
barvách.	Barevné	označení	usnadňuje	přiřazení	klíče.
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Volné	blokovací	stavítko

Spodní	stavítka

Ochrana	proti	odvrtání	tělesa

Ochrana	proti	odvrtání	jádra

Stavítka	jádra

Ochrana	proti	
odvrtání

Ochrana	proti	
vytažení

Ochrana ze všech stran
Kopie	klíčů,	kopie	cylindrických	vložek	a	uzamykací	plány
jsou	k	dispozici	u	autorizovaných	partnerů	EVVA
pouze	po	předložení	odpovídajícího	dokladu	–
bezpečnostní	karty	EVVA.

Profitujte z bezpečnostních prvků
Spolehlivé	technologie	začleněné	v	cylindrické	vložce	FPS	
poskytují	trvalou	ochranu	proti	nelegálním	způsobům	
otevírání.



Vlastní 
cylindrická 
vložka pro 
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FPS. Základní informace
Bezpečnostní	cylindrické	vložky	FPS	mohou	díky	svým	vlastnostem	a	četným	provedením	
a	možnostem	v	každé	situaci	tvořit	jeden	uzamykací	systém.

Oprávnění	k	přístupu	do	místností,	podlaží,	skříní	a	vitrín	i	oprávnění	k	aktivaci	závor	nebo	
jiných	elektronických	zařízení	lze	přehledně	strukturovat.	Obsluha	bude	pohodlnější	a	řízení	
přístupu	bezpečnější.

Jednostranná 
cylindrická vložka 
je	určená	do	skříní,	klíčových	
spínačů,	výtahů	a	do	mnoha	
dalších	míst.



Oboustranná 
cylindrická vložka 
je	vhodná	pro	vnitřní	i	venkovní	
dveře,	je	k	dispozici	v	četných	
provedeních	a	lze	ji	volitelně	
konfigurovat.

Cylindrická vložka 
se závorou 
pro	schránky	a	bezpečnější	
uchovávání	ve	vitrínách	
a	skříních.

Nábytková 
cylindrická vložka 
slouží	k	bezpečnému	
uschování	důležitých	
dokumentů.

Cylindrická vložka 
s knoflíkem 
umožňuje	pohodlné	otevírání	
a	zamykání	bez	klíče.
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FPS. Uzamykací systémy 
a struktura
Uzamykací	plány	vyvíjí	společnost	EVVA	spolu	se	svými	projektovými	
partnery	již	téměř	100	let,	a	to	s	rozsáhlým	know-how	a	velkými	
úspěchy.
Systém	FPS	je	ideální	pro	malé	uzamykací	systémy	a	přehledně	
definovanou	skupinu	uživatelů.	Například	v	bytovém	domě
nebo	v	kancelářských	budovách.	Rezervy	uzamykacího	systému
mohou	být	zohledněny	již	při	plánování.

Příklad bytového komplexu

U	tohoto	uzamykacího	systému	mohou	nájemníci	
uzamykat	vlastní	dveře,	vchodové	dveře	a	společné	
prostory.	Pro	technické	místnosti	existuje	vlastní	klíč.	
Pro	bytové	cylindrické	vložky	jsou	v	uzamykacím	
systému	naplánovány	rezervy.	Ztracený	vlastní	klíč	
(ES)	lze	nahradit	novým	vlastním	klíčem,	kterým	bude	
opět	moci	odemykat	všechny	centrální	cylindrické	
vložky	a	všechny	centrální	cylindrické	vložky	od	
společných	prostor.

ES | Vlastní klíč

T-ES | Vlastní klíč pro technika

Cylindrická vložka od technické 
místnosti

Centrální cylindrická vložka

Cylindrická vložka od bytu

Společná centrální cylindrická vložka

Společenská 
místnost

Centrální 
přístup

Domovní vchodDomovní vchod
Další domovní 
vchody
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Příklad firemní budovy

V	jednoduše	strukturovaných	uzamykacích	systémech	
s	generálním	klíčem,	např.	firemní	budovy,
mohou	zaměstnanci	uzamknout	pouze	své	dveře,	
skříně	atd.,	zatímco	vedoucí	pracovník
může	pomocí	generálního	klíče	(GHS)	uzamknout	vše.

ES | Vlastní klíč

GHS | Generální klíč

GS | Skupinový klíč

Cylindrická vložka

Další GS



Jedinečné služby společnosti EVVA
Servisní	služby	společnosti	EVVA	jsou	již	od	roku	1919	zaměřeny	na	užitek	pro	zákazníka.	Výsledkem	jsou	
tržně	orientované	výrobky,	vynikající	poradenství	a	služby	pro	zákazníky	a	partnery	a	know-how	uzamykacího	
systému,	které	zvyšuje	uživatelský	komfort	a	provozovatelům	přináší	ekonomické	výhody.

Uzamykací systémy  
od profesionálů

Uzamykací	systém	určuje,	kdo	má	
kam	přístup.	Společnost	EVVA	
má	při	navrhování	uzamykacích	
systémů	nejen	rozsáhlé	know-
how,	ale	také	výkonné	přístupové	
systémy,	které	lze	realizovat	
v	různě	složité	struktuře	
přístupových	oprávnění.

Portál partnerů 
EVVA
Na	našem	partnerském	portálu	
najdete	vše,	co	vám	jako	
partnerům	EVVA	každodenně	
pomáhá	při	vaší	práci:	ceníky,	
katalogy,	datové	listy	a	také	
možnosti	přihlášení	na	školení.

Mechanika 
a elektronika
Společnost	EVVA	je	jedním	
z	mála	výrobců,	kteří	vyvíjejí	
a	vyrábějí	elektronické	
a	mechanické	systémy	ve	Vídni	
a	kombinují	je	po	celém	světě	
v	uzamykacích	systémech	podle	
potřeb	zákazníků.

Nejlepší poradenství

Společnost	EVVA	je	spolehlivý	
partner.	Na	společnost	EVVA	se	
můžete	kdykoli	spolehnout,	ať	
už	se	jedná	o	technické	otázky	
týkající	se	výrobků	EVVA,	nebo	
pomoc	při	navrhování	projektu.



Inovace z Rakouska

Důvěřujte	rodinné	firmě,	

jejíž	výzkum,	vývoj	a	výroba	

je	již	100	let	orientována	

na	řešení	a	se	svými	

partnery	jedná	vždy	s	úctou.	

EVVA	–	celoevropský	lídr	

v	oblasti	mechanických	

a	elektronických	

přístupových	systémů!
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