ICS
Silný a spoľahlivý

ICS. Silný a spoľahlivý
S ICS zvyšujete komfort vo vašom systéme, získavate istotu v oblasti plánovania a
investičnej návratnosti a môžete sa spoľahnúť na robustnosť a dlhú životnosť systému. ICS
je stabilný systém obojstranných kľúčov, ktorý je natoľko vypočítateľný, že už pri plánovaní
sa dajú zohľadniť rezervy uzamykacieho systému.
Či už v kancelárskej budove, v škole alebo v študentskom domove – ICS vždy presvedčí.

Výhody systému ICS v skratke

› Zvýšená ochrana proti kopírovaniu
› Pre komplexne štruktúrované uzamykacie systémy
› Vysoká ochrana proti vlámaniu
› Patentová ochrana prihlásená*

Prístupový systém pre
komplexne štruktúrované
uzamykacie systémy
ICS je ideálne vhodný pre uzamykacie systémy s
veľkým počtom rôznych skupín používateľov. Ide
napríklad o kancelárske budovy, hotelové prevádzky,
združenia, internáty a domovy dôchodcov.
Spoločnosť EVVA spolu so svojimi kvalifikovanými
partnermi už sto rokov vybavuje objekty po celom
svete bezpečnostnou technikou.
* Pri udelení ochrany do max. 2038 podľa EP3610103.
Informácie o patentovej ochrane špecifickej pre danú krajinu nájdete na stránke worldwide.espacenet.com
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ICS. Jeden systém, mnohé detaily
ICS poskytuje rozmanité uzamykacie technológie pre vysokú ochranu: odolný
pozdĺžny profil a výrazný systém drážok s vnútornými výrezmi. Overenie kľúča
pritom prebieha v 5 drážkach prostredníctvom 13 odpružených blokovacích
prvkov a odolného pozdĺžneho profilu, čo zaisťuje vysokú bezpečnosť. Ako
obojstranný kľúč sa ICS stará o komfort, vďaka 3 mm hrúbke a kvalitnej
argentanovej zliatine je kľúč veľmi odolný voči opotrebovaniu.

zvýšená ochrana pred
kopírovaním

odolný
pozdĺžny profil
z kvalitného argentanu

výrazný systém 5 drážok

optimalizovaný
hrot kľúča

masívny kľúč
prekryté
vnútorné výrezy

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

optimálne uchopenie a ergonómia

Kontrolná lišta
Blokovací kolík
Prítlačná pružina pre blokovací kolík

Prítlačná pružina
Kolík tela

Jadro chránené proti odvŕtaniu

Drážkový kolík

Ochrana tela proti odvŕtaniu

Kolík tela

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 ICS ponúkajú
dlhodobú ochranu pred ilegálnymi metódami otvárania.

Ochrana proti
odvŕtaniu

Ochrana proti
vytiahnutiu
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ICS. V obrysoch
Uzamykacie cylindrické vložky 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.

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

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

Každému
priestoru
jeho cylindrickú
vložku

Spínacie vložky
riadia elektronické zariadenia,
ako sú automatické posuvné
dvere.

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

Spínačové
cylindrické vložky
aktivujú riadiace prvky, ako sú
napr. výťahy.

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

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

ICS. 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.
ICS so svojím pozdĺžnym profilom s charakteristickým kódovaním a
vnútornými overovacími prvkami je obzvlášť vhodný pre veľmi veľké
objekty, ktoré musia zohľadňovať špeciálne oprávnenie v hierarchii
uzamykania.

Príklad bytového domu
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.
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Centrálny
prístup

Domový vchod

Ďalšie domové vchody

Spoločnýpriestor

Globálna centrálna
cylindrická vložka
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Cylindrická vložka dverí bytu
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Cylindrická vložka
technickej miestnosti
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Domový vchod

T-HS

Centrálna cylindrická vložka

T-ES
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Príklad firemnej budovy
Systém s centrálnym hlavným kľúčom s komplexnou
štruktúrou. Dodatočné rozšírenia zvláda ICS vďaka
rezervám uzamykacieho systému zahrnutým do plánu
celkom jednoducho.
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GHS | Centrálny hlavný kľúč
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Jednotlivá cylindrická vložka
Špeciálne oprávnenia

GS

ES

ES

ES

GS

ES

ES

ES

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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