
Najbardziej przystępny system dla podstawowego poziomu bezpieczeństwa



System FPS to dobre, podstawowe rozwiązanie wśród mecha-
nicznych systemów zamknięć. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom 
technologicznym system FPS doskonale nadaje się do małych sys-
temów zamknięć. System FPS posiada oczywiście również unika-
towe cechy marki EVVA: optymalne nacięcia i wynikający z tego 
niski poziom zużycia zapewniają wyższe bezpieczeństwo.

Functional Profile System

FPS | Opatentowana technologia i wszechstronne zastosowanie

Zalety systemu FPS w skrócie
 › Do niewielkich systemów zamknięć 
 › Konstrukcja odporna na zużycie
 › Kompaktowa budowa systemu
 › Opatentowany profil klucza



Functional Profile System
 Dwa poziomy bezpieczeństwa, idealne do niewielkich 

systemów zamknięć 

System FPS nadaje się idealnie do małych systemów zamknięć z 
jasno określoną grupą użytkowników, np. w domach mieszkal-

nych lub budynkach biurowych. 
Firma EVVA zaplanuje dla Ciebie również odpowiednie możliwo-

ści rozbudowy systemu, nie dopuszczając do zmniejszenia jego 
poziomu bezpieczeństwa.

Projekty zrealizowane przy zastosowaniu systemu FPS
przy współpracy z wykwalifikowanymi partnerami firmowymi. 

Od dziesięcioleci firma EVVA wyposaża najróżniejsze obiekty w 
całej Europie w rozwiązania z zakresu techniki bezpieczeństwa. 

Ty także możesz czerpać korzyści z naszego doświadczenia: 

Klinika weterynaryjna w Suhar | Oman
Na Półwyspie Arabskim, w Omanie, kierownictwo kliniki zwie-
rząt zdecydowało się na system FPS firmy EVVA. Budynek zabez-
piecza łącznie 31 wkładek, dla których przygotowano 93 kluczy.

Muzeum regionalne Zámecké návrší Litomyšl | Czechy
W muzeum historycznym na wzgórzu zamkowym zastosowano 
system FPS firmy EVVA. Zamontowano 76 wkładek i przygoto-
wano 98 kluczy.

Inne obiekty referencyjne znajdziesz na stronie www.evva.com

FPS | Dobre zabezpieczenie



Klucz FPS |  klasyczna technologia w trwałym wykonaniu

Jeden klucz | wiele zalet
Klucz FPS to mocna konstrukcja wykonana z nowego srebra, która wyróżnia 
się opatentowanym, wielokrotnie nakładającym się profilem. Dzięki temu 
klucz jest odporny na zużycie i wytrzymały. Krzyżowy profil zapewnia wyższy 
poziom bezpieczeństwa i zmniejsza ryzyko niepowołanego skopiowania 
klucza.

Produkcja oryginalnych kluczy FPS odbywa się wyłącznie w firmie
EVVA a nabyć można je tylko u autoryzowanych partnerów.

Wytrzymały profil wzdłużny

Wykonanie z nowego 
srebra

Optymalne nacięcia



EVVA | wyjątkowe bezpieczeństwo
Firma EVVA nieustannie inwestuje w badania, dzięki którym wciąż 
opracowuje nowe systemy zamknięć działające w oparciu o uni-
katowe rozwiązania technologiczne. W ten sposób jest w stanie 
dotrzymać kroku coraz wyższym wymaganiom w zakresie bezpie-
czeństwa i organizacji.

Technologia FPS zapewnia trzy różne typy zabezpieczeń: ochronę 
przed kopiowaniem, ochronę przed nieuprawnionym dorabia-
niem kluczy i ochronę antymanipulacyjną dla kluczy:

Domówienia kluczy i wkładek tylko z kartą bezpieczeństwa 
firmy EVVA
Klucze oraz wkładki są dorabiane przez firmę EVVA lub przez jej 
autoryzowanych partnerów tylko na zlecenie osób uprawnionych, 
które posiadają odpowiedni dokument poświadczający, czyli kartę 
bezpieczeństwa EVVA.

Ochrona prawna dzięki długiemu okresowi obowiązywania 
patentów
Przemysłowa produkcja kluczy odbywa się w firmie EVVA a sprze-
daż produktów EVVA wyłącznie przez autoryzowanych partnerów 
firmy EVVA. Firma EVVA zapobiega nieuprawnionej produkcji 
kluczy FPS, umieszczając na nich opatentowane elementy. W przy-
padku kopiowania kluczy przez podmioty nieupoważnione firma 
EVVA może podjąć przeciwko nim odpowiednie czynności prawne. 
Okresy ochrony patentowej systemu FPS sięgają aż do 2026 roku.

Ergonomiczne uchwyty do kluczy
Klucze FPS są dostępne również w opcjonalne wersji z 
nowymi, ergonomicznymi, stylowymi uchwytami wysokiej 
jakości. Atrakcyjny design występuje w trzech kolorach: 
czarnym, czerwonym i niebieskim.
Zalety
  Łatwiejsze rozróżnienie kluczy
   Łatwe zarządzanie systemem zamykania dzięki 
porządkowi kolorystycznemu 

  Pewniejsza obsługa dzięki wysokiej jakości uchwytu

Optymalna ergonomia



Jedna wkładka | wiele detali
System FPS jest wyposażony w sprężynowy system 5 lub 6 sztyftów. Cechy 
uprawniające klucza FPS są weryfikowane we wkładce bębenkowej na 
dwóch poziomach bezpieczeństwa: za pomocą opatentowanego systemu 
profilu klucza oraz masywnych elementów zastawkowych. 
Wkładka FPS ma konstrukcję blokową. 

Wkładka FPS |  opatentowana technologia podstawowego poziomu 
bezpieczeństwa



Sztyft grzybkowy

Sztyfty obudowy

Zabezpieczenie przed 
rozwierceniem obudowy

Zabezpieczenie 
przed rozwierce-
niem rdzenia

Sztyfty rotora

Niezawodna technologia wkładek FPS zapewnia trwałą ochronę 
przed nielegalnym otwarciem drzwi.

Zabezpieczenie przed rozwierceniem
Elementy ze stali hartowanej są seryjnym zabezpieczeniem przed 

rozwierceniem i nawierceniem zamka.

Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu i odczytaniem 

otwierającej pozycji wkładki
Zabezpieczenie przed użyciem wytrychu utrudnia otwarcie 

zamka za pomocą wytrychu, a także redukuje zagrożenia wyni-
kające z dekodowania pozycji otwierającej. W ten sposób otwar-

cie wkładki FPS za pomocą wytrychów znacznie trudniejsze. 
W wersji kompaktowej wkładka FPS chroniona jest za pomocą 
sztyftów grzybkowych przed otwarciem wytrychem oraz przed 

odczytem pozycji otwierającej zamek. 

Opcje wkładek FPS
W ramach systemu zamknięć często niezbędne jest zastosowa-
nie różnych wersji wyposażenia odpowiednio do miejscowych 
wymogów. 

System FPS oferuje wymaganą wszechstronność:
wkładka z opcją obustronnego blokowania; obustronna funkcja 
w razie awarii i zagrożenia; funkcja gałki i antyblokady; funk-
cja Vario, ochrona przed pyłem i przed działaniem czynników 
atmosferycznych; funkcja swobodnego ruchu; wkładki z zębatką 
i wiele innych.

W każdej sytuacji | lepsza ochrona

Międzynarodowe certyfikaty systemu FPS i opracowanie 
poszczególnych typów zgodnie z wymogami określonych krajów 
pozwalają na wykorzystanie produktów w całej Europie:

Opcj. zabezpieczenie 
przed wyciągnięciem
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