Nehezítse meg a betörők dolgát:

„Számomra megbecsült érték
a megnövelt kulcsbiztonság.“

Az EVVA optimális biztonságot
és felülmúlhatatlan kényelmet kínál!

Kiváló biztonsági megoldásainkkal mi segítünk
Önnek.

lehetőséget kínálnak, hogy az emeleti ablakon, vagy az
erkélyen keresztül jussanak be az Ön otthonába.
A hagyományos ablakok, terasz- és erkélyajtók mintegy
80%-a nem biztosít megfelelő védelmet a csavarhúzóval,
vagy feszítővassal történő kiemeléssel szemben.
A fokozott sérülésveszély és a zaj
miatt, a betörők nem szívesen törik
be az ablakokat. Ez a betörési mód
ritkán fordul elő. Speciális biztonsági
fóliákkal azonban érdemes gondoskodni az
üvegfelületek kiegészítő
védelméről.
Mindig zárja
kulcsra ajtóit, hiszen
a nem reteszelt ajtót
könnyű kinyitni!

Egy kulcs minden ajtóhoz:
Mindössze egyetlen EPS kulccsal az Ön igénye szerint minden
ajtót nyithat, vagy zárhat – pl. a bejárati, a terasz, a garázs, a
pince, vagy a kerti házét.
Az EVVA kiterjedt termékválasztékával, az Ön házának minden gyenge pontja, optimálisan biztonságossá tehető.
Ehhez szívesen adunk tanácsokat!
Az Ön személyes tanácsadója:

EPS
CC12 15.07-163.01

Amit feltétlenül érdemes tudnia:
Egy riasztó ugyan jelzi a betörést, de megakadályozni
nem képes. A biztonsági szolgálat, vagy a rendőrség kiérkezéséig a betörő általában már túl van hegyen-völgyön. A
riasztók azonban ideálisan kiegészítik a mechanikus védelmi
megoldásokat.
Éppen ezért az alapszabály: először mechanikai, csak
azután akusztikai védelem!
A betörők kellő ellenállás esetén kb. 3-5 perc elteltével
általában feladják. A jó mechanikai védelem – helyesen beszerelve – ilyen növelt ellenállást biztosít!
Ne hagyjon szabadon felmászást segítő eszközöket, mint
létrák, asztalok, székek, szemetesek. Ezek a tolvajok számára

A kulcs
bővített
profillal

Zárrendszer | EPS

EPS | bővített-profil-rendszer
Még több biztonság az ajtójához:

Biztonságos kulcsmásolás
Az EPS-rendszer szabadalmi védettséggel rendelkezik. Pótkulcs csak a biztonsági kártya bemutatása esetén készíthető.

Kiegészítő biztonsági zár
XX A kiegészítő zár gondoskodik az ajtó további hatékony
védelméről. Igény esetén az ajtó és a kiegészítő zár
zárbetétje azonos kulccsal zárható.
Biztonsági pajzs
XX A biztonsági pajzs, egy egységet alkotva, optimális
védelmet biztosít a zárbetétnek. Így a fúró-véső
szerszámokkal történő támadások hatékonyan
megakadályozhatóak.

Biztonsági kártya
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Lakatok és emelő-zárbetétek
XX A lakatokat gyakran használják pinceajtóknál, vagy
tárolóknál, míg az emelő-zárbetétek elsősorban
postaládákhoz alkalmazhatóak. Igény esetén az összes
zárbetét azonos kulccsal zárható.

Kifinomult technika a nagyobb
ellenálló-képességért: EPS
Az EVVA a stiftes-zárrendszerei kifejlesztése során kiterjedt
tudásra tett szert. Az EPS ezt a felhalmozott tapasztalatot
egyesíti. A rendszer akár 4 biztonsági szinttel és magas fokú
kulcsvédelemmel rendelkezik. Az EPS ezért sokrétűen alkalmazható különböző biztonsági igények teljesítéséhez. Az EPS
zárásbiztonsága MABISZ 5-ös minősítésű.
Az EPS számos olyan technikai jellemzőkkel rendelkezik, melyeknek az a céljuk, hogy megnehezítsék a betörést:
XX felfúrás és magkihúzás elleni védelem (a zárbetétben található edzett acél elemek révén)
XX finomnyitás és letapogatás elleni védelem
(az ingadozó peremes stiftek, illetve a záróstiftek által)
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Az EPS előnyei Önnek:

D

Egyediség
XX Az EPS a különböző lekérdezési technikáknak
köszönhetően a kombinációs lehetőségek millióit
biztosítja.
BSZ opció (mindkét oldalról egyszerre nyitható/zárható)
XX Fontos pl. véletlenül becsukódó ajtók esetén, az ajtó egy
jogosult kulccsal (pl. egy hozzátartozóéval) még akkor is
kinyitható, ha a másik oldalon a kulcs a zárban maradt.
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