PRISTATYMAS PER 2 D.D.
EVVA EPS - EXTENDED PROFILE
SYSTEM SPYNA SU CILINDRO
APSAUGA PROTECTOR 45 HRC
Apsauga nuo kopijavimo: Tik pateikus kortelę
Cilindro saugumas:
Spynos saugumas:

PREKĖS INFORMACIJA
GAMINTOJAS

EVVA

CILINDRO SAUGUMO KLASĖ

6 pagal EN1303

STANDARTAS

Skandinaviškas

MONTAVIMO TIPAS

Apatinė (montuojama su rankena)

RAKINIMO TIPAS

Cilindras

APSAUGA NUO RAKTŲ
KOPIJAVIMO

Tik pateikus kortelę

RAKTŲ SKAIČIUS

3, 5

APSAUGA NUO PRAGRĘŽIMO

Taip (kietmetalio štiftai)

APSAUGA NUO ATRAKINIMO
VISRAKČIU

Taip

APSAUGA NUO PRAGRĘŽIMO

Taip (kietmetalio štiftai)

RAKINIMO KRYPTYS

Viena

PRISTATYMO TERMINAS

2 d.d.

€69.00 Su PVM

KITA

EVVA EPS - tai šešių štiftų rakinimo sistema su patentuotu, sudėtingu dvigubu rakto profiliu. Norint atrakinti
cilindrą reikia, kad atitiktų rakto apatinės bei šoninės išpjovos, priešingu atveju cilindras blokuojasi trijose vietose
(rakinant pilną 360 laipsnių rakto apsukimą).
Pagrindiniai EPS sistemos ypatumai:
• Patentuota rakinimo sistema, patentuotas dvigubas rakto profilis (patentas galioja iki 2026 metų);
• Teisiškai, techniškai bei organizacine prasme nuo nelegalaus kopijavimo apsaugotas raktas, rakto kopija daroma
tik pateikus raktą bei identifikacinę kortelę;
• Aukščiausia 6-toji saugumo klasė pagal pagrindinį Europos spynų cilindrų saugumą reglamentuojantį standartą
EN 1303:2005;
• Atsparus dėvėjimuisi nikelio sidabro lydinio raktas;
• Galimybė daryti sudėtingas ir dideles centrinio rakto sistemas bei apjungti skirtingų tipų užraktus į vieną sistemą:
durų spynas, pašto dėžučių spynas, pakabinamas spynas;
• Kombinuota, t.y. mechaninio ir elektroninio rakto viename, galimybė;
• Tinka priešgaisrinėms durims.
EVVA EPS cilindras turi šias apsaugas:
• Dvigubą apsaugą nuo cilindro pragręžimo;
• Apsaugą nuo atrakinimo visrakčiu;
• Apsaugą nuo atrakinimo elektriniu manipuliatoriumi;
• Apsaugą nuo atrakinimo bumpingo metodu;
• Apsaugas nuo rakto parinkimo bei skenavimo;
• Papildomą šoninį blokavimo mechanizmą, kuris užtikrina profilio kontrolę, papildomai saugo nuo rakto parinkimo,
atrakinimo visrakčiu bei atrakinimo bumpingo metodu;
• Apsaugas nuo cilindro įveikimo ištraukiant jo vidinę dalį;
• Cilindro blokavimą trijose vietose rakinant 360 laipsnių.
EVVA EPS turi trijų lygių apsaugą nuo nelegalaus raktų kopijavimo, kurios viena kitą sustiprina:
• Organizacinė apsauga – EPS raktų kopija daroma tik pateikus raktą bei identifikacinę kortelę;
• Teisinė apsauga – EPS raktai yra patentuoti ir EVVA užtikrina teisinę atsakomybę už nelegalų raktų kopijavimą;
• Techninė apsauga – EPS raktų kopijoms atlikti reikalingos specialios didelio tikslumo staklės, todėl, norint
padaryti nelegalią kopiją reiktų investuoti į brangią įrangą.
EVVA kuria ateities produktus šiandien. Unikalūs techniniai sprendimai bei padarytos milžiniškos investicijos į
gamybos proceso automatizavimą kompanijos gamykloje Vienoje lėmė, kad EVVA pelnė daugelį tarptautinių
apdovanojimų tokių kaip:
• „Mercur inovacijų apdovanojimas“ už 3KS sistemą;
• “Nacionalinė inovacijų premija” už MCS sistemą;
• “Leonardo apdovanojimas” už geriausią gamybos automatizavimo sprendimą;
• Eco Verslo Apdovanojimas – už modulinę cilindrų koncepciją;
• Apdovanojimas už Ekologiją – už sėkmingus aplinkosauginius projektus;
• EN 1303 bei VdS sertifikatai;
• ISO – 9001 sertifikatas.
EVVA - pirma kompanija Europoje, šiame sektoriuje, gavusi ISO - 9001 sertifikatą; Nuolatiniai nauji tarptautiniai
patentai.
EVVA tai:
• Nuo nelegalaus kopijavimo apsaugoti raktai;
• Tik patentuoti produktai parduodami Lietuvoje;
• Tik aukščiausios, 6- tos saugumo klasės pagal EN 1303 standartą cilindrai parduodami Lietuvoje;
• Pasaulinis spynų cilindrų inovacijų lyderis;
• Mechaniniai, elektroniniai bei elektromotoriniai cilindrai;
• Galimybė apjungti mechaninius ir elektroninius užraktus į vieningą rakinimo sistemą;
• Galimybė vienu raktu rakinti visus užraktus nuo pašto dėžutės iki banko saugyklos.

GARANTIJA

5 metai.
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