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100% ochrona przed kopiowaniem

MCS 100% ochrona przed kopiowaniem
Unikalne w skali światowej bezpieczeństwo systemu MCS automatycznie zapewnia
każdemu operatorowi systemu zamknięć MCS poczucie beztroski. Z jednej strony wynika to
z faktu, że klucz jest całkowicie zabezpieczony przed kopiowaniem, a z drugiej – ›
z rozbudowanej kombinatoryki zamknięć MCS. Już w fazie projektowania można
uwzględnić rezerwy kombinacji zamykających. To oznacza, że obiekt może rozwijać się, a
wraz z nim będzie rozwijać się system MCS.

Zalety MCS w skrócie

››Zabezpieczony przed drukiem 3D
››Odpowiedni dla dużych i złożonych ›

systemów zamknięć
Bardzo wysoki poziom ochrony antywłamaniowej
Maksymalny termin ważności patentu do roku 2035

››
››

System kontroli dostępu do
systemów zamknięć
o złożonej strukturze
System MCS jest idealny dla systemów zamknięć ›
o wysokich wymogach w zakresie wykonania ›
i bezpieczeństwa. Zwłaszcza w przypadku obiektów
konieczności ochrony produktów wrażliwych lub
których odzyskanie jest niemożliwe. Np w szpitalach,
na lotnikach i w budynnkach rządowych.

Lotnisko w Wiedniu, Skylink | AT

SIG Energieservices | CH

MCS Jeden system, wiele detali
We wkładce MCS z lewej i prawej strony otworu na klucz znajduje się ›
w sumie 8 rotorów magnetycznych z możliwością obracania, do których ›
są przyporządkowane 4 krążki magnetyczne klucza. Uprawniony klucz ›
z odpowiednim kodem umieszcza rotory w pozycji zamykania. Mechanizm
zlokalizowany powyżej daje sygnał do zamknięcia. Klucze MCS łączą dwie
technologie zabezpieczeń zapewniając potrójną ochronę: Kod magnetyczny
oraz dwa kody mechaniczne.
Krążki
magnetyczne

precyzyjny profil
wzdłużny

Zoptymalizowana
końcówka klucza

Wykonanie›
z wysokogatunkowego
nowego srebra
Mechaniczne
Dodatkowe kodowanie

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

Optymalna przyczepność ›
i ergonomia

Element blokujący ›
z ochroną przeciążeniową

Rotor magnetyczny
Element blokujący
zabezpieczenie przed
rozwierceniem rotora

Sztyft stabilizujący klucz
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 ICS zapewnia trwałą
ochronę przed nielegalnymi metodami otwierania.

Zabezpieczenie
przed
rozwierceniem

Zabezpieczenie
przed wyciągnięciem
rdzenia
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MCS W zarysie
Dzięki swoim rozbudowanym właściwościom oraz różnym wersjom i opcjom wkładki
MCS 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.

Wkładki meblowe›
zapewniają bezpieczne
przechowywanie ważnych
dokumentów.

Półwkładki
pasują do szafek,
przełączników kluczykowych,
wind, sejfów rurowych i ›
w wielu innych sytuacji.

Stacyjki
sterują systemami elektronicznymi,
takimi jak automatyczne drzwi
przesuwne lub instalacje
sygnalizacji pożarowej.

Odpowiednia
wkładka do
każdego
pomieszczenia

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

Wkładki z gałką
to gwarancja wygodnego
otwierania i zamykania bez
użycia klucza

Stacyjki
uruchamiają panele ›
sterujące np. w windach

Wkładki dźwigniowe
W gablotach lub skrzynkach lub
jako blokada wymuszona do
bezpiecznego wydawania kluczy.

MCS Systemy zamknięć
i struktura
Od niemal 100 lat EVVA opracowuje plany dostępów wspólnie ›
z parterami projektowymi, wykorzystując dużym powodzeniem
swoje obszerne know-how.
System MCS jest idealny dla systemów zamknięć o złożonej
strukturze oraz wysokich wymogach z zakresu wykonania ›
i bezpieczeństwa. Zwłaszcza obiekty, gdzie przechowuje się
wrażliwe i unikalne aktywa, np. instytuty badawcze, szpitale ›
i budynki rządowe, warto zabezpieczyć systemem MCS.

Przykład: kompleks mieszkalny
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).

ES

ES

ES

ES

Wejście
główne

Pomieszczenie
wspólne

Zbiorcza wkładka centralna

T-HS | Techniczny klucz główny

T-ES | Techniczny klucz indywidualny
ES | Klucz indywidualny

ZZ
EZ
TZ

Wkładka centralna
Wkładka w drzwiach
do mieszkania
Wkładka w drzwiach
pomieszczenia technicznego

T-GS

T-ES

ES

Wejście do
mieszkania

Wejście do mieszkania

T-GS | Techniczny klucz grupowy

ES

T-HS

Dalsze wejścia do
mieszkań

T-ES

T-ES

Przykład: budynek firmowy
Generalny system kluczy głównych o złożonej
strukturze. Dzięki przewidującemu projektowaniu
system MCS można bardzo prosto rozbudować ›
wraz z rozwojem skali ›
działalności firmy.

GHS

Pozostałe HGS

HGS

HGS

Pozostałe GS

Pozostałe GS
GS

ES

ES

GS

ES

GHS | Generalny klucz główny
HGS | Klucz główny grupowy
GS | Klucz grupowy
ES | Klucz indywidualny
EZ

Wkładka indywidualna
Uprawnienia specjalne

ES

ES

GS

ES

ES

ES

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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