Cylindrické vložky: VLOŽKA EVVA EPS-M 31x36 3 KLÍ?E

VLOŽKA EVVA EPS-M 31x36 3 KLÍ?E

Bezpe?nostní vložka EVVA EPS-M pro vysoké zabezpe?ení je vybavena 5 stavítkovým systémem s aktivními kontrolními prvky s pružinami.

Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
1990 K?
bez DPH1644,63 K?

345,37 K?

Dotaz na produkt
VýrobceEVVA

Popis

EPS-technologie

EPS (Rozší?ený profilový Systém) je dalším vývojovým stupn?m osv?d?ených stavítkových systém? EVVA.
EPS se vyzna?uje patentovaným, na n?kolika místech se p?ekrývajícím profilem klí?e.
Ove?ení p?ístupových práv se provádí ve více úrovních zabezpe?ení.

Výhody

6 aktivních prvk? detekce a až 20 dalších pozic detekce ove?ují oprávn?ní uzamykat a odemykat.
Masivní stavítka s dvojím ú?inkem zajiš?ují vysokou bezpe?nost
Patentovaný podélný profil
Zá?ezy na klí?i v optimalizovaných úhlech
Integrovaná kontrola manipulace
Vysoká odolnost proti opot?ebení použitím speciálních klí?? z novo st?íbra
Technická, organiza?ní a právní ochrana klí?? (díky ochran? p?ed kopiemi, bezpe?nostní kart? a patent?m)
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K dodání v kompaktním nebo stavebnicovém modulovém provedení

EPS-M - Celoživotní ochrana prost?ednictvím ochranné známky
Celoživotní mezinárodní ochrana prost?ednictvím ochranné
známky je rozpoznatelná podle tvaru nápisu EVVA v profilu klí?e.
P?i nelegální pr?myslové výrob? kopie klí?e m?že
spole?nost EVVA použít právní prost?edky.

Klí?
Díky velkému p?í?nému profilu klí?e nevykazuje systém EPS rušivé chybové funkce a pouze nepatrn? se opot?ebovává. Je zajišt?na jistota p?i
objednání dalšího klí?e. Na ochranu p?ed kopiemi kli?? a manipulacemi s klí?i je systém vybaven 3 r?znými zabezpe?eními:

Organiza?ní ochrana
Klí?e od fy EVVA nebo od jejích partnerských firem se vyráb?jí pouze pro oprávn?né osoby s odpovídajícím dokladem (nap?.
bezpe?nostní karta).
Právní ochrana
Pr?myslová výroba klí?? se provádí výhradn? u fy EVVA a ve firmách, které k tomu mají oprávn?ní od fy EVVA. EVVA navíc poskytuje
ochranu p?ed neoprávn?ným zhotovováním klí?? EPS prost?ednictvím patentovaných znak? na klí?i.
Technická ochrana
Klí?e jsou vybaveny technickými znaky, jejichž zhotovení vyžaduje speciální stroje a vysoké odborné znalosti.
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