FPS

Značková kvalita za najlepšiu cenu

FPS. Značková kvalita za najlepšiu cenu
FPS poskytuje najlepšiu jednoduchú bezpečnosť a spoľahlivý komfort. FPS sa môže používať
v jednoducho štruktúrovaných uzamykacích systémoch. Prečo uzamykací systém? Iba
jediným kľúčom sa dajú uzamykať všetky dvere – domový vchod, dvere bytu, pivničný
priestor, poštová schránka. Kľúč FPS je k dispozícii aj ako dizajnový kľúč v mnohých
rozličných farbách.

Výhody systému FPS v skratke

› Jeden kľúč pre všetko
› Pre jednoducho štruktúrované uzamykacie systémy
› Značková kvalita
› Patentová ochrana maximálne do roku 2041*

Prístupový systém pre
jednoducho štruktúrované
uzamykacie systémy
FPS je ideálnym riešením pre jednoducho štruktúrované
uzamykacie systémy a jasne definované skupiny
používateľov. To platí napríklad pre bytové domy alebo
administratívne budovy. Spoločnosť EVVA spolu so
svojimi kvalifikovanými partnermi už sto rokov vybavuje
objekty po celom svete bezpečnostnou technikou.

* podľa EP3942127
Informácie o patentovej ochrane špecifickej pre danú krajinu nájdete na stránke worldwide.espacenet.com
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FPS. Jeden systém, mnohé detaily
FPS je odpružený kolíkový systém s 5 alebo 6 aktívnymi, odpruženými
overovacími prvkami. Kľúč FPS je silný argentanový kľúč, odolný voči
opotrebovaniu a s dlhou životnosťou. Bezpečnostné znaky kľúča FPS sa
overujú v uzamykacej cylindrickej vložke na dvoch bezpečnostných úrovniach.
Cylindrická vložka FPS sa vyrába v kompaktnej konštrukcii.

robustný pozdĺžny profil
optimálne uchopenie a ergonómia

optimalizované
frézovanie zárezov

z kvalitného argentanu

Veľmi praktické
Voliteľne sú kľúče FPS k dispozícii v mnohých rôznych
farbách. Farebné označenie uľahčuje priradenie kľúča.

Jadro chránené proti odvŕtaniu

Výkyvný kolík

Jadrové kolíky

Kolíky tela
Ochrana tela proti odvŕtaniu

Komplexná ochrana
Náhradné kľúče, dodatočné cylindrické vložky a
uzamykacie plány sú dostupné u oprávnených EVVAPartnerov, a to len po predložení príslušnej legitimácie
– bezpečnostnej karty EVVA.

Profitujte z bezpečnostných
prvkov
Spoľahlivé technológie cylindrickej vložky FPS ponúkajú
trvalú ochranu pred ilegálnymi metódami otvárania.

Ochrana proti
odvŕtaniu

Ochrana proti
vytiahnutiu
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Option

FPS. V obrysoch
Uzamykacie cylindrické vložky FPS obsluhujú na základe svojich vlastností a početných verzií
a voliteľných možností všetky prístupové situácie uzamykacieho systému.
Takto sa môžu jasne štruktúrovať prístupy do miestností a podlaží, prístup do skríň a
vitrín alebo aktivovanie závor či iných elektronických zariadení. To je sprevádzané vyšším
komfortom a väčšou bezpečnosťou.

Polvložky
sa hodia do závor, kľúčových
spínačov, výťahov a ďalších
početných situácií.

Každému
priestoru
jeho cylindrickú
vložku

Cylindrické vložky
pre nábytok
sa starajú o bezpečné
uchovávanie dôležitých
dokumentov.

Cylindrické vložky
s gombíkom
dovoľujú komfortné
otváranie a uzatváranie bez
kľúča.

Cylindrické vložky
s páčkou
pre zostavy poštových schránok
a bezpečné uchovávanie vo
vitrínach a skriniach.

Obojstranné
cylindrické vložky
sa hodia sa pre interiérové
a exteriérové dvere a vďaka
početným verziám a voliteľným
možnostiam sú konfigurovateľné.

FPS. Uzamykacie systémy a
štruktúra
Uzamykacie plány spracováva EVVA so svojimi projektovými
partnermi už takmer 100 rokov za pomoci rozsiahleho know-how
a s veľkým úspechom.
FPS je ideálnym riešením pre malé uzamykacie systémy a jasne
definované skupiny používateľov. To platí napríklad pre bytové domy
alebo administratívne budovy. Rezervy uzamykacieho systému
sa môžu zohľadňovať už pri plánovaní.

Príklad bytového domu
V tomto uzamykacom systéme môžu nájomcovia
uzamykať iba jediným kľúčom vlastné dvere, ako
aj vchody a spoločné priestory. Pre technické
miestnosti je k dispozícii vlastný kľúč. Pre cylindrické
vložky bytov sú dopredu naplánované rezervy
uzamykacieho systému. Pri strate vlastného kľúča
(ES) sa tento môže nahradiť novým vlastným kľúčom,
ktorý opätovne uzamyká všetky globálne centrálne
cylindrické vložky a centrálne cylindrické vložky.

T-ES
ES

ES
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T-ES | Technický vlastný kľúč
ES | Vlastný kľúč
Domový
vchod

Domový
vchod

Ďalšie domové
vchody

Globálna centrálna cylindrická vložka
Centrálna cylindrická vložka
Cylindrická vložka dverí bytu

Centrálny
prístup

Spoločný priestor

Cylindrická vložka technickej miestnosti

Príklad firemnej budovy
V jednoducho štruktúrovanom systéme s centrálnym
hlavným kľúčom, napr. v prípade firemnej budovy,
môžu zamestnanci uzamykať iba svoje dvere, skrine
atď., zatiaľ čo konateľ s kľúčom GHS môže uzamykať
všetko.

GHS

Ďalšie GS
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GHS | Centrálny hlavný kľúč
GS | Skupinový kľúč
ES | Vlastný kľúč
Jednotlivá cylindrická vložka

Jedinečné služby EVVA
Už od roku 1919 sa služby EVVA zameriavajú v prospech zákazníka. Výsledkom sú produkty orientované
na trh, najlepšie poradenstvo pri produktoch a službách pre zákazníkov a partnerov a know-how v oblasti
uzamykacích systémov, čo zvyšuje komfort používateľov a prináša ekonomické výhody prevádzkovateľom.

Uzamykacie systémy
od profesionála
Uzamykací systém definuje, kto
a kde má prístup. EVVA nielenže
disponuje komplexným knowhow pre plánovanie uzamykacích
systémov, ale taktiež ponúka
výkonné prístupové systémy,
ktoré dokážu odzrkadliť aj
sebazložitejšiu štruktúru
oprávnení.

Váš partnerský
portál EVVA

Mechanika a
elektronika

Najlepšie
poradenstvo

Na našom partnerskom portáli
nájdete všetko, čo vás ako EVVAPartnera každodenne podporuje
vo vašej práci: cenníky, katalógy,
dátové listy, ako aj možnosť
prihlásenia na školenia.

EVVA je jedným z mála výrobcov,
ktorý vyvíja a vyrába elektroniku
a mechaniku vo Viedni a
kombinuje ich v uzamykacích
systémoch podľa potrieb
zákazníkov po celom svete.

EVVA je váš spoľahlivý partner.
Či už pri technických otázkach
týkajúcich sa produktov EVVA
alebo pri otázkach z oblasti
plánovania v projekte – s EVVA
môžete vždy rátať.

Inovácia Made in Austria

Spoľahnite sa na rodinnú
firmu, ktorá už 100 rokov
realizuje výskum, vývoj a
výrobu s orientáciou na
riešenia a charakterizuje
ju partnerský prístup
s rešpektom. EVVA
– európsky líder v
oblasti mechanických a
elektronických prístupových
systémov!
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