FPS

Markowa jakość za najlepszą cenę

FPS. Markowa jakość za najlepszą cenę
FPS to najlepsze podstawowe zabezpieczenie i przekonujący komfort użytkowania.
Klucz FPS może być stosowany w systemach zamknięć o prostej strukturze. Dlaczego
system zamknięć? Za pomocą tylko jednego klucza można otwierać i zamykać wszystkie
zamki – w drzwiach wejściowych, piwnicy i skrzynce na listy. Klucz FPS jest także dostępny
w wersji designerskiej w różnych kolorach.

Zalety FPS w skrócie

› Jeden klucz do wszystkich zamków
› Do systemów zamknięć o prostej strukturze
› Markowa jakość
› Ochrona patentowa najdłużej do 2041*

System kontroli dostępu do
systemów zamknięć o prostej
strukturze
System FPS nadaje się idealnie do systemów zamknięć
o prostej strukturze i przejrzyście zdefiniowanej
grupy użytkowników. np. w domach mieszkalnych
lub budynkach biurowych. Wspólnie z jej
wykwalifikowanymi partnerami EVVA wyposaża od stu
lat obiekty na całym świecie w systemy bezpieczeństwa.

* roku według EP3942127
Ochrona patentowa dla poszczególnych krajów jest dostępna na stronie worldwide.espacenet.com
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FPS. Jeden system, wiele detali
System FPS to sprężynowy system sztyftowy z 5 lub 6 aktywnymi
sprężynowymi elementami odczytującymi. Klucz FPS to mocny klucz z nowego
srebra, odporny na zużycie i długowieczny. Cechy uprawnień klucza FPS są
sprawdzane we wkładce bębenkowej na dwóch poziomach bezpieczeństwa.
Wkładka FPS ma budowę kompaktową.

Solidny profil wzdłużny
Optymalna przyczepność i ergonomia

Optymalne
żłobkowania

wykonanie z wysokogatunkowego
nowego srebra

Bardzo praktyczny
Opcjonalnie klucze FPS są dostępne w różnych
kolorach. Kolorystyczne oznaczenie ułatwia
przyporządkowanie klucza.

zabezpieczenie przed
rozwierceniem rotora

Sztyft grzybkowy

Sztyfty rotora

Sztyfty obudowy
Zabezpieczenie przed
rozwierceniem obudowy

Zabezpieczenie
ze wszystkich stron
Dorabiane klucze, wkładki i plany dostępów są dostępne
tylko u autoryzowanych partnerów EVVA i tylko dla klientów,
którzy posiadają odpowiedni dokument uprawniający kartę
bezpieczeństwa EVVA.

Skorzystaj z dostępnych funkcji
zabezpieczających
Niezawodna technologia wkładek FPS zapewnia trwałą
ochronę przed nielegalnym otwarciem drzwi.

Zabezpieczenie
przed
rozwierceniem

Zabezpieczenie
przed wyciągnięciem
rdzenia
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Option

FPS. W zarysie
Dzięki swoim rozbudowanym właściwościom oraz różnym wersjom i opcjom wkładki
FPS mogą obsłużyć wszystkie sytuacje dostępowe w systemie zamknięć.
Dlatego możliwe jest przygotowanie jasnej struktury dostępowej, obejmującej
np. pomieszczenia i piętra, szafy, gabloty lub aktywowanie szlabanów bądź innych
systemów elektronicznych. W ten sposób użytkowanie obiektu jest komfortowe
i jednocześnie bezpieczne.

Półwkładki
pasują do szaf, przełączników
kluczykowych, wind i do
wielu innych sytuacji.

Odpowiednia
wkładka do
każdego
pomieszczenia

Wkładki meblowe
zapewniają bezpieczne
przechowywanie ważnych
dokumentów.

Wkładki z gałką
umożliwiają komfortowe
otwieranie i zamykanie bez
kluczy.

Zamek gwintowany
z rylem
do skrzynek pocztowych do
bezpiecznego przechowywania
w witrynach i skrzynkach.

Wkładki podwójne
Nadają się do drzwi
wewnętrznych i zewnętrznych
i są dostępne w wielu wersjach
i z różnymi opcjami.

FPS. Systemy zamknięć i struktura
Od niemal 100 lat EVVA opracowuje plany dostępów wspólnie z parterami
projektowymi, wykorzystując dużym powodzeniem swoje obszerne know-how.
System FPS nadaje się idealnie do małych systemów zamknięć z jasno określoną
grupą użytkowników, np. na osiedlu mieszkaniowym lub w budynkach biurowych.
Rezerwy kombinacji zamykających moga być uwzględnione już
w fazie projektowania.

Przykład: kompleks mieszkalny
W tym systemie zamknięć najemcy mogą za pomocą
jednego klucza ryglować drzwi do własnego
mieszkania, a także wejście główne oraz drzwi
do pomieszczeń wspólnych. Do pomieszczeń
technicznych istnieją odrębne klucze. Dla wkładki
w mieszkaniu wstępnie zaplanowano rezerwy
w systemie zamknięć. W razie utraty klucza
indywidualnego (ES) można go zastąpić przez nowy
klucz indywidualny, który także będzie uprawniony
do blokowania wszystkich zbiorczych wkładek
centralnych (GZ) oraz wkładki centralnej (ZZ).
T-ES
ES

ES

ES

ES

T-ES | Techniczny klucz indywidualny
ES | Klucz indywidualny
Wejście do
mieszkania

Wejście do
mieszkania

Dalsze wejścia
do mieszkań

Zbiorcza wkładka centralna
Wkładka centralna
Wkładka w drzwiach do mieszkania

Wejście
główne

Pomieszczenie
wspólne

Wkładka w drzwiach pomieszczenia
technicznego

Przykład: budynek firmowy
W generalnym systemie kluczy głównych np.
w budynku firmowym pracownicy mogą zamykać
tylko swoje drzwi, szafki itd., podczas gdy dyrektor
może kluczem GHS zamykać wszystko.

GHS

Pozostałe GS
GS

ES

ES

GS

ES

ES

ES
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ES

GHS | Generalny klucz główny
GS | Klucz grupowy
ES | Klucz indywidualny
Wkładka indywidualna

Unikalny serwis EVVA
Oferta EVVA już od 1919 r. koncentruje się na potrzebach klientów. Dlatego oferujemy produkty zorientowane
na oczekiwania rynku, najlepszy serwis produktowy i doradczy dla klientów i partnerów oraz zaawansowane
know-how z zakresu projektowania systemów zamknięć, które zwiększają komfort użytkowników i zapewniają
korzyści ekonomiczne.

Profesjonalne
systemy zamknięć
System zamknięć określa, kto
i gdzie może uzyskać dostęp.
EVVA dysponuje obszernym
know-how nie tylko w zakresie
projektowania systemów
zamknięć, oferuje także bardzo
wydajne systemy kontroli
dostępu, mogące odwzorować
dowolnie złożoną strukturę
uprawnień.

Portal partnerski
firmy EVVA

Mechanika
i elektronika

Najlepsze
doradztwo

W portalu partnerskim znajdziesz
wszystko, co jest potrzebne w
efektywnej codziennej pracy jako
partner EVVA: cenniki, katalogi,
arkusze specyfikacji oraz
możliwość zgłoszenia udziału w
szkoleniach.

EVVA jest jednym z niewielu
producentów, który opracowuje
i wytwarza mechaniczne
i elektroniczne systemy w
Wiedniu, a następnie eksportuje
je do odbiorców na całym
świecie.

EVVA jest niezawodnym
partnerem. Jeśli masz pytania
techniczne o produkty EVVA
lub potrzebujesz wsparcia w
projektowaniu systemu, możesz
liczyć na naszą pomoc!

Innowacje Made in Austria

Zaufaj firmie rodzinnej,
która od 100 lat bada,
opracowuje i produkuje
nowe rozwiązania oraz
działa jako długoterminowy
kontrahent. EVVA –
czołowy producent
elektronicznych i
mechanicznych systemów
zamknięć w Europie!
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