
ANTI-SNAP

W
.F

D
.H

EN
.A

S.
V

1.
LN

.S
SK

Robí vaše vstupné dvere nepremožiteľnými



Anti-Snap | Robí vaše vstupné dvere 
nepremožiteľnými
Funkcia je jednoduchá a vysoko účinná: Cylindrická vložka sa pri pokuse  

o vytrhnutie zlomí na definovanom mieste. Atak sa registruje, čím sa zvyšok 

cylindrickej vložky zablokuje a stáva nepohyblivým. Bez hlučného frézovania 

nie je možné dostať sa ďalej.

Vaše výhody v skratke

  Modulová konštrukcia (SYMO)

   Možnosť montáže bez výmeny kovania alebo frézovania 

na dverách

   Jednotka Anti-Snap zo špeciálne tvrdenej ocele

   Ochrana proti planžetovaniu a vŕtaniu

   Certifikácia TS 007:2014 BSI 3-star  

(British Standard Institut)

Obrázok v systéme EPS



ICSEPS MCS4KS

Anti-Snap – doma v mnohých systémoch

Voľba cylindrickej vložky proti rozlomeniu je nezávislá od 

systému, čím je táto k dispozícii v takmer všetkých uzamykacích 

systémoch EVVA. To, ktoré systémy ponúkame s funkciou Anti-

Snap vo vašej krajine, sa, prosím, spýtajte vášho poradcu EVVA.

Predĺženie jadra
Uvoľnený blokovací kolík znehybňuje zvyšok 

cylindrickej vložky.

Tvrdená časť telesa
Túto jednotku z tvrdenej ocele 

neobíde žiadny vlamač.

K dispozícii pre všetky 
systémy v modulárnej 
konštrukcii



Blokovací kolík
Pri ataku kontrolný kolík uvoľňuje 
blokovací kolík.

Miesto žiadaného zlomu
Pri pokuse o vytrhnutie sa cylindrická 
vložka zlomí na tomto mieste.

Dobré pre vašu bezpečnosť
Chráňte si to, čo máte radi. Najlepšie s bezpečnostnými 

riešeniami značky EVVA. Tieto vám zaručujú dlhoročné 

skúsenosti, najvyššiu kvalitu a inovatívne technológie. 

Proti kópiám kľúčov, ilegálnym napodobeninám kľúčov 

a manipuláciám s kľúčmi chráni bezpečnostná karta EVVA, 

patenty a technika.



Zvýšenie bezpečnosti | S Anti-Snap
Spustošený byt, vyrabovaná kancelária či obchodné priestory – 

šok a strach z toho, že sa to zopakuje, pretrvávajú ešte dlho po 

tom. Preto: Chráňte, čo vám je milé a drahé s novou cylindrickou 

vložkou Anti-Snap od firmy EVVA. S certifikáciou podľa TS 007 

BSI 3-star táto cylindrická vložka spĺňa tie najvyššie bezpečnostné 

požiadavky pre zvýšenú ochranu vašich vstupných dverí. Chráni 

vaše dvere pred nasledujúcimi útokmi:

VYVŔTANIE VYHMATANIE VYTRHNUTIE ÚDERY



W
.F

D
.H

EN
.A

S.
V

1.
LN

.S
SK

odovzdal

www.evva.com


