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Inovativní systém pro jedinečnou bezpečnost



MCS | jedinečná technologie a komplexní použití

Bezpečnostní technologie MCS byla vyvinuta v úzké spolupráci 
s technickými univerzitami a využívá magnetickou sílu. EVVA je 
jediným výrobcem, který produkuje vysoce bezpečný magnetický 
uzamykací systém tohoto druhu.

Magnetická technologie klíče MCS je jistotou i při doobjednání 
klíče. Komplexní přístupové hierarchie lze realizovat pomocí 
téměř nekonečné řady variací. Robustní provedení klíče je také 
vynikající. Permanentní magnety tak mají i za extrémních 
podmínek dlouhou životnost.

Přehled výhod MCS

  pro velice komplexně strukturované uzamykací systémy

  s jedinečnou magnetickou technologií

  v modulovém provedení (SYMO)

Systém s magnetickým Systém s magnetickým 



Systém s magnetickým Systém s magnetickým Systém s magnetickým 
kódovánímkódovánímkódováním

 Celosvětově jedinečná magnetická technologie pro 
nejvyšší bezpečnost a náročné požadavky 

MCS je ideální pro uzamykací systémy s vysokými nároky na 
spolehlivost a bezpečnost. Obzvláště u objektů, u kterých musí 
být chráněny vysoce citlivé, nevratné hodnoty a veřejné zájmy. 

Například velké nemocnice, vládní budovy, letiště, výzkumná 
zařízení, infrastruktura, národní banky a velvyslanectví.

 
Přitom fi rma EVVA nabízí možnost rozšíření systému, aniž by tím 

byla snížena jeho bezpečnost.

Projekty, které byly realizovány se systémem MCS
EVVA společně se svými kvalifi kovanými partnery

vybavuje bezpečnostní technikou nejrůznější objekty po celé 
Evropě již desítky let. Profi tujte z této zkušenosti i Vy: 

AKH | Vídeň
Vídeňská Všeobecná nemocnice je univerzitní klinikou města 
Vídně. Jako jedna z největších nemocnic v Evropě se AKH 
spoléhá na systém MCS od fi rmy EVVA. Celkem bylo osazeno 
63 977 cylindrů MCS. 

Letiště | Vídeň
73 leteckých společností, 174 celosvětových cílů – letiště ve 
Vídni je evropským dopravním uzlem. Především pro lety do 
východní Evropy a na Blízký východ. Velmi citlivá infrastruktura 
letiště je chráněna celkem 14 620 cylindry.

Další reference najdete na www.evva.cz.

MCS | Jedinečná bezpečnost



Klíče MCS | magnetická technologie v elegantním provedení

Klíč MCS kombinuje hned dvě technologie pro trojí bezpečnost: 
Jedno magnetické a dvě mechanická kódování. 
Celkem osminásobná magnetická detekce klíče probíhá prostřednictvím 
čtyř oboustranných a na sobě nezávislých, permanentně magnetizova-
ných magnetických kapslí. Mechanické kódování navíc díky podélnému 
profi lu a mechanickému přídavnému kódování ručí za nepřekonatelnou 
bezpečnost. Nejvyšší odolnost vůči opotřebení zajišťují magnetická pole, 
která bezdotykově a bez tření přivádí magnetické rotory do uzamykací 
polohy.

Ostatně: díky obrovskému počtu variací je každý klíč MCS unikát. 
Dlouhou životnost zaručují permanentní magnety ze samarium-
kobaltu-5. Běžnými prostředky je nelze přemagnetizovat.

Originální klíč MCS je vyráběn výhradně společností EVVA a je k dostání 
pouze u prodejních partnerů.

Jeden klíč | mnoho vlastností

precizní podélný profi l

optimalizovaná 
špička klíče

magnetické kapsle

mechanické přídavné 
kódování

z vysoce kvalitní 
alpaky



EVVA neúnavně investuje do výzkumu a neustále přitom inovuje 
technologie klíčů. Díky tomu drží krok se stále se zvyšujícími 
požadavky na bezpečnost a organizaci.

Jedinečná technologie MCS splňuje hned čtyři různá zajištění proti 
pořizování kopií klíčů, nelegálních kopií a manipulaci s klíči:

Více bezpečnosti díky bezpečnostní kartě EVVA
Kopie klíčů, kopie cylindrů i uzamykací plány jsou k dostání 
 výhradně u oprávněných partnerů EVVA, s odpovídajícím 
dokladem totožnosti a bezpečnostní kartou EVVA.

Právní ochrana díky platnosti patentů
Průmyslová výroba klíče EVVA probíhá výhradně v továrně fi rmy 
EVVA. Prodej všech produktů EVVA se odehrává pouze 
prostřednictvím oprávněných partnerů společnosti EVVA. 
Neoprávněné výrobě klíče MCS brání patentované znaky na klíči. 
Při nelegální průmyslové výrobě kopie klíče může společnost 
EVVA právně zakročit.

Vysoká technická ochrana
Technické znaky, jako například permanentní magnetizace klíče 
MCS, při výrobě vyžadují speciální stroje a vysokou odbornost. 
Nelegální výroba je proto prakticky nemožná.

Technologická ochrana
Díky kombinaci dvou technologií (magnetická a mechanická) nelze 
klíč MCS zkopírovat výrobními stroji dostupnými na trhu.

EVVA | jedinečně zabezpečeno

optimální uchopení a ergonomie

Výhody
  Snazší rozlišení klíčů
   Jednoduchá správa uzamykacích systémů díky 
přiřazení barev 

  Vysoká kvalita pro lepší uchopení

Ergonomicky designové klíče
Klíče MCS jsou na přání vybaveny novým, ergonomickým 
a vysoce kvalitním designovým cylindrem. Atraktivní design 
je přitom v černé, červené a modré barvě.



Cylindr MCS | magnetická technologie s mechanickou funkcí

V cylindru MCS je vlevo a vpravo od kanálu klíče dohromady osm volně 
otočných magnetických rotorů, kterým jsou přiřazeny čtyři magnetické 
kapsle klíče MCS. Klíčem oprávněným k zamykání se magnetické rotory 
přivedou do zamykací polohy. Nad ní se nacházející mechanika uděluje 
povolení k uzamčení. Zvláštnost MCS: Všechna magnetická pole jsou ve 
vzájemné střídavé interakci, což zaručuje nejvyšší bezpečnost. Mechanické 
přídavné kódování klíče MCS navíc umožňuje polohování bezpružinových 
blokovacích prvků.

Cylindr MCS je vyráběn v konstrukčním modulovém provedení (SYMO), 
které umožnuje větší fl exibilitu. Díky tomu jej lze přizpůsobit příslušným 
dveřím přímo na místě. Cylindr MCS je navíc možné přestavit na určitou 
funkci (např. aby byl oboustranně uzamykatelný). 
To šetří čas a peníze!

Jeden cylindr | mnoho detailů

Modulové provedení (SYMO)
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Inovativní technologie cylindru MCS poskytuje stálou ochranu 
proti nelegálním způsobům otevření: 

Ochrana proti vyplanžetování a vyhmatání
Volně otočné magnetické rotory cylindru MCS jsou prostorově 

odděleny od kanálu klíče a tím jsou nevyhmatatelné 
a nemanipulovatelné. To znamená, že detekce magnetického 

kódování v cylindru MCS není možná.

Ochrana proti odvrtání
Tvrdokovové prvky ve válci cylindru MCS nabízí účinnou ochranu 

proti odvrtání.

Ochrana proti vytažení a vytržení
Tvrdokovové prvky a modulové konstrukční provedení (SYMO) 

mají vysoký ochranný účinek proti vytažení a vytržení.

Varianty cylindru MCS
V rámci uzamykacího systému jsou požadavky na různé varianty. 

Varianty cylindrické vložky MCS umožňují rozsáhlé použití: 
 oboustranně uzamykatelnou funkci cylindru, funkci hlavice 
a antiblokační funkci, funkci vario, ochranu proti prachu a povětr-
nostním vlivům, funkci volného chodu, ozubené 
kolečko a mnoho dalšího.

V každém případě | více ochrany

Mezinárodní certifi kace MCS a typy specifi cké pro dané země 
umožňují použití v celé Evropě:

Blokovací prvek

Magnetické rotory
Blokovací stavítko 
s ochranou proti přetížení

Přídržný kolík klíče

Ochranné pouzdro 
proti odvrtání

Ochrana proti 
odvrtání válce



www.evva.com
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