
Det beprövade systemet för hög och prisvärd säkerhet 
EPS



EPS är klassikern bland våra mekaniska låssystem. EPS är  
utrustat med beprövad teknik och lämpar sig utmärkt för flera  
olika användningsområden. Unikt för EPS är de särskiljande  
sidkoderna och tillhörande manipulationsskydd, som säkerställer 
högsta säkerhetsnivå.

Extended Profile System

EPS | patenterad teknik för många användningsområden

Fördelar med EPS 
 › Passar låssystem av de flesta typer och storlekar
 › Manipulationsskyddad
 › Slitstark
 › Servicefunktion
 › Flexfunktion
 › Patentskyddad till 2026



Extended Profile System
 Tre garantier för driftsäkerhet och lång livslängd 

EPS är den optimala lösningen för låssystem med olika strukturer 
och användargrupper och lämpar sig för dörrar i bostadskomplex 
eller kontorslokaler. Systemet erbjuder omfattande möjligheter till 

utökning utan att kompromissa med säkerheten.

Projekt med EPS
I samarbete med kvalificerade EVVA-partner har EVVA i flera 

årtionden installerat säkerhetslösningar i olika typer av byggnader 
över hela Europa. Dra fördel av denna erfarenhet: 

Strandparken i Sundsvall
Exklusiva bostäder nära vattnet i Sundsvall. Projektet omfattar 300 
lägenheter, garage och andra lokaler utrustade med 1 000 EPS-cy-
lindrar för fyra olika byggnadskomplex.

Warner Bros. Studios | UK
Studiolokalerna sträcker sig över en yta av 50 000 m² och besöks 
av upp till 5 000 personer varje dag. För projektet användes 
441 EPS-cylindrar.

Du hittar fler referensprojekt på www.evva.com

EPS | Pålitlig säkerhet



EPS-M

EPS-nyckel | Pålitlig teknik 

En nyckel | Flera funktioner
EPS-nyckeln har ett kraftfullt utförande i nysilver med stort tvärsnitt. 
Det gör nyckeln både slitstark och hållbar. Kodningen i sidan och det 
inbyggda manipulationsskyddet ökar nyckelns säkerhet ytterligare. 
Tack vare sin robusta längdprofil och optimerade frässpår nedtill är 
EPS-nyckeln särskilt lätt att föra in.

EPS-nycklar i original tillverkas endast av EVVA och kan endast köpas 
hos EVVA-partner.

Slitstark 
längdprofil

Tillverkad i nysilver av 
högsta kvalitet

Optimerade frässpår

Distinkt sidkodning

EPS-M | Internationellt märkesskydd
Det internationella märket är igenkännbart på EVVA-texten 
på nyckelprofilen. I händelse av märkesintrång kan EVVA 
vidta rättsliga åtgärder.

Väl synligt varumärkesskydd
Med ett M på präglingen på 
nyckelns grepp.



EVVA | Unik säkerhet
EVVA investerar kontinuerligt i forskning och arbetar ständigt på 
nya tekniker. Det gör att företaget alltid kan tillgodose de ökande 
behoven av säkerhet.

Tekniken i EPS-systemet erbjuder tre olika nivåer av skydd mot 
kopiering, olagliga nyckelkopior och manipulation:

Ökad säkerhet med säkerhetskortet från EVVA
Tilläggsbeställningar av cylindrar och nycklar är endast möjligt hos 
en auktoriserad EVVA-partner och endast med relevant behörig-
het såsom legitimation, rekvisition eller säkerhetskort.

Rättsligt skydd med långt patentskydd
Alla EVVA-produkter saluförs endast genom EVVA- partners EVVA 
har rätt att vidta rättsliga åtgärder vid patentöverträdelser. Patent-
skyddet gäller till 2026

Teknisk säkerhet med nödvändig specialistkompetens 
För att kunna tillverka en EPS-nyckel med dess tekniska funktioner 
krävs specialistkompetens och specialutrustning.

Ergonomisk design på nyckelns grepp
EPS-nycklar kan beställas med ett nytt ergonomiskt grepp 
av högsta kvalitet. Den attraktiva designen finns i många 
olika färger.

Fördelar
 ›  Enklare att skilja nycklarna åt.
 ›  Enklare att hantera låssystem tack vare olika färgtill delning.
 › Allergivänligt nyckelgrepp

Säkert grepp och 
optimal ergonomi



En cylinder | Många detaljer
EPS är ett fjäderbaserat stiftsystem med 7 aktiva spärrelement och erbjuder 
upp till 20 sidkoder. Det inbyggda manipulationsskyddet i cylindern och de 
dubbelverkande låsstiften ger extra hög säkerhet. 

EPS-cylindern finns även i Euroutförande som antingen har en kompakt eller 
modulär uppbyggnad (SYMO). Det går bra att kombinera kompakta och 
modulära cylindrar i ett huvudnyckelsystem. Den modulära versionen gör 
det möjligt att anpassa EPS-cylindern till de aktuella behoven för dörren 
direkt på installationsplatsen. Den modulära EPS-cylindern kan även skräd-
darsys med specifika funktioner på plats (t.ex. möjlighet att spärra nycklar). 
Det sparar både tid och pengar!

EPS-cylindrar | Patenterad teknik för högsta säkerhet

SKA - Oval

AZ37A - Rund

Snowman - Hänglås



Den tillförlitliga tekniken som används i EPS-cylindrar erbjuder 
ett långvarigt skydd mot obehörig öppning:

Borrskydd
Härdade stålelement används som standard för skydd mot 

 borrning. EPS-cylindern kan även fås med förstärkt borrskydd.

Dyrk- och manipulationsskydd
Dyrkskyddet gör det omöjligt att identifiera avkänningspositio-
nerna i cylindern. EPS-cylindern är därför svår att få upp, även 
med specialverktyg. I sitt kompakta utförande är EPS-cylindern 
skyddad mot dyrkning och manipulation med hjälp av svamp-

formade stift. I SYMO-versionen har låsstiften extra, dolda spår 
för att ge högre säkerhet.

Alternativ för EPS-cylindrar
Ett låssystem kan ofta kräva flera olika alternativ och tillval. 

Med följande EPS-alternativ hittar du alltid rätt lösning:  TAF – 
(servicefunktion) för tillfällig åtkomst; Flex, för enkel spärrning av 
nyckel. Dustcover, extra väderskydd. 

SSF3522 Certifierad 

I alla lägen | Hög säkerhet.
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www.evva.com


