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Evva EPS/EPS+ Låsesystemer
Carl F Sikring er din garant for en optimal sikringsløsning. Vores sikringskonsulenter har 
mange års erfaring med både store og små sikringsprojekter og kan give den bedste 
rådgivning, så du kan levere den rette løsning til dine kunder.

EPS/EPS+ - Nøglen med udvidet profi l
Med EVVA EPS er kombinationsmulighederne mange, og det gør især teknologien 
velegnet til store komplekse systemer. Multioverlappende profi ler sikrer mod opdirkning og 
nøglekopiering. Endvidere afhjælper borebeskyttelsen mod utilsigtet adgang via roterende 
værktøj.
EPS profi len, som har et patent der løber frem til 2026, er et solidt produkt, der på længere 
sigt giver driftmæssige besparelser samt højere sikkerhed for uhensigtsmæssig kopiering 
af nøgler.
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Dine EPS fordele
Et EPS låsesystem består af et antal forskellige cylindere, der er kodet i forbindelse 
med hinanden. EPS kan også leveres som et enslukkende system med sikkerhedskort. 
Uautoriseret åbning af cylinderen er nærmest umulig.

 › Kort leveringstid - 50 cylindere kan leveres på 5 dage 
 › Patentbeskyttelse helt frem til år 2026
 › 9 kontrolpunkter på profilen, som gør det vanskeligere at dirke cylinderne
 › EPS har millioner af mulige kombinationer

Som EVVAs øvrige sortiment lever EPS naturligvis op til de højeste standarder inden for  
mekaniske låsesystemer og er derfor testet og certificeret i henhold til EN 1303:2005. 
Sikkerhedsniveauet svarer til det tidligere SKAFOR RØD eller F&P klasse 2, Grade 6.  
En EVVA EPS løsning giver højeste sikkerhed for sikring af din bolig eller virksomhed.

EVVA EPS nøgler leveres som rent mekaniske nøgler eller som kombi-nøgler med teknolo-
gierne iButton, Mifare, Legic og iClass.

Vedligeholdelse foretages ved at rense cylinderen med trykluft og derefter smøre med teflon låsespray af typen EVVA 
Fin Super. Der må ALDRIG anvendes almindelig smøreolie, grafit, fedtstof eller spray uden teflon til smøring.
Garantien bortfalder såfremt der anvendes forkerte smøremidler/olier. 


