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Ekstremt / MCS

Sikkerhetspyramide

For oss er høy
nøkkelsikkerhet
en æressak

Avansert pluss / EPS+
EPS-teknologi – patentert
og allsidig nøkkelsikkerhet
Avansert / EPS

Standard / FPS

Med EPS får du et system som kan løse meget komplekse systembehov og som ikke minst er patentbeskyttet frem til 2026.
EPS ligner mange av de andre systemer som er å finne på
markedet i dag, men skiller seg ut på noen vesentlige områder.
Det gjør EPS til et meget sikkert og fleksibelt system. Profilen
er vesentlig mer avansert, hvilket blant annet gjør det vanskeligere å dirke opp sylinderen.

EPS nøkkelens profil

EVVAs innovative styrke
EVVA har tilgang til et mangfold av patenterte systemer i dag. Dette
gjør det mulig å velge låssystemer for spesielle sikkerhetsområder,
organisering og brukervennlighet ut fra de økonomiske forutsetningene. EVVA investerer mye i forskning, utvikling og ny teknologi som
skiller seg fra de kjente funksjonelle prinsippene på markedet. Det er
eneste måten å holde seg i forkant av de stadig økende kravene til
sikkerhet.

Slitestyrke
En spesiell funksjon på systemet er nøkkelens store tverrsnitt.
Dette sikrer at EPS fungerer problemfritt og neppe blir utsatt
for slitasje.

Kombinasjonsteknikk
Takket være en kombinasjon av forskjellige låseteknikker med
EPS er det mulig å både utvikle komplekse hovednøkkelsystemer og utvide systemene til enhver tid. Nye låsefunksjoner
kan enkelt legges til.

For us, strong key protection is a matter of honour.

EPS systemets nøkkel/-trommelprofil kan varieres i hele profilens høyde og overlapper alltid senterlinjen i nøkkelgangen
minst tre ganger. Dermed sikres man mot inntregning av dirkeredskaper i trommelen.

EPS sidekoding

EPS Technology –
patented and versatile

Security
Sidekodingen består av en sidebjelkeKeyinne
i sylindertrommelen
feature
EPS is the patented,
som avkodes av den diagonale profilThe
påmain
siden
av ofnøkkelen,
og multiple overlapping key proﬁle. This proﬁle with
fungerer dermed uavhengig av lengdeprofilen.
intersecting levels ensures key protection to
legal standards, thereby reducing the risk of

EPS stiftkoding

EVVAs treenighetsprinsipp
EVVAs rådgivende konsept er basert på treenighetsprinsippet. Det
tar hensyn til bedriftens organisasjon, brukervennlighet og sikkerhet i
bygningen. Kun ved å inkludere disse tre elementene tidlig i planleggingsfasen, er det mulig å utvikle en individuell og økonomisk løsning for
den aktuelle bygning, bruker og administrasjon.

EPS – erfaring betyr sikkerhet

commercial replication and plagiarism.
Operational Reliability

EPS stiftkoding foregår etter det tradisjonelle
prinsippet.
The authorisation features of the EPS key are
Trommelstiftene er avrundet, slik atveriﬁ
friksonen
mot
ed in the lock cylinder – for as many as
nøkkelemnet minskes mest mulig. four security levels.
Overstiftene i sylinderhuset er dessuten
utformet så de kiler
 Patented key proﬁle system
seg fast ved forsøk på oppdirkning. Solid pin tumbler elements

A special feature of the system is the large key
cross-section. This ensures that EPS functions
fault-free and is hardly prone to wear.

 Transverse-rib proﬁle – on one or both

EPS+ nøkkelens profil

sides

EPS+ systemets nøkkel-/innvendig sylinder
kan
varieres
i hele
the structure
of the
locking system
is based on
profilens høyde og overlapper alltid senterlinjen
i nøkkelgangen
the proﬁle system,
the pin tumbler elements
minst tre ganger, og sikrer dermed and/or
mot the
inntregning
av dirketransverse ribs.
redskaber i trommelen.
The following models are available:

EPS+ sidekoding

Combinatorics
Thanks to a combination of various lock-

Depending on complexity of requirements,

a) Compact design
 5 pins + up to 10 side codes
 5 pins + up to 20 side codes

I prosessen med å utvikle de mekaniske låsesystemene GPI, DPI og
DPX, har EVVA tilegnet seg tiår med ekspertise. Denne opparbeidede
erfaringen har nå blitt kombinert i teknologien EPS (Extended Profile
System).

Details of the overlapping
Detaljer av den overlappende EPS-profilen.

Wear Resistance

6 pins i+innvendig
up to 10 side codes
Sidekodingen består av en sidebjelke inne
sylinder
pins + upav
to 20
side codes og
som avkodes av den diagonale profilpå6 siden
nøkkelen,
b) Modular design
fungerer således uavhengig av lengdeprofilen.
 5 locking pin elements
+ up to
10 side codes
EVVAs stiftsystem sikrer sammen med
stift-sidebjelken
en
6 locking pin elements
meget høy dirkesikkerhet. Stiftenes oppbygning
leder til, at
+ up
10 sidestifter
codes i tromuansett kombinasjonsmengde, er det kun
6toaktive
melen. Det sikrer en lang og stabil holdbarhet.

query techniques, with EPS it is possible to
both realise complex master key systems and
to expand systems at any time. New locking
functions may be added easily.

EPS proﬁle

Vær trygg
Velutviklet teknologi
som resulterer i større
motstandskraft

Beskyttelse mot nøkkelkopiering
For beskyttelse mot kopiering av nøkler, ulovlige kopier (“svarte nøkler”)
og nøkkelmanipulering, har systemet tre forskjellige beskyttelsesmekanismer som alltid utfyller hverandre i effektivitet.

Organisatorisk nøkkelbeskyttelse
Nøkler er kun produsert til autoriserte personer som kan vise opp riktig
legitimasjon.

Sylindersikkerhet
Sikkerhetssektoren møtes stadig av nye utfordringer. Kreativitet
er nødvendig for å utvikle produkter som skal kunne fortsette å
tåle nye innbruddsmetoder. På EVVAs egen forskningsavdeling,
utvikler vi kontinuerlig nye løsninger for markedet for å kunne
møte endrede krav til sikkerhet.

Lovlig nøkkelbeskyttelse
EPS-nøklene kan kun produseres av EVVA. EPS låsbare systemnøkler har et merke for patentbeskyttelse på nøkkelen. Dette gjør at
EVVA kan ta rettslige skritt mot ulovlig kommersiell produksjon av en
duplikatnøkkel.

EVVA utvikler beskyttelsesmekanismer for å motstå følgende og
andre ulovlige åpningsteknikker:
Påvisbare åpningsteknikker (sylinderen fortsatt fullt
		 funksjonell, spor er synlig):
Åpning ved hjelp av vibrerende verktøy.
 		 “Intelligente” åpningsteknikker: Åpning med låseverktøy
		 (for eksempel en universalnøkkel), åpning med
		 ”bump-key”-metoden etc. 
Destruktive åpningsteknikker (sylinderen er ødelagt):
		 Åpning av eller fjerning av sylinderen, boring inn i sylinderen
		 eller boring ut, sylinderen sages åpen og sylinderstiften
		trekkes ut.

Teknisk nøkkelbeskyttelse
Nøklene har tekniske egenskaper som bare kan bli produsert ved hjelp
av spesielle maskiner og en høy grad av teknisk spisskompetanse.
Ulovlig produksjon krever en stor investering og er derfor ikke øko
nomisk forsvarlig.

Rest assured.
Sylinder
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Beskyttelse mot boring

B

Negative kontrollelementer
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Sidestag

D

Låsestifter

E

Well devised technology resulting inPatentert
extended lengdeprofil
resistance.

F

EPS sikrer deg mot nøkkelkopiering.

Key Copying Protection
For protection against key duplication, illegal
copies (“black keys”) and key manipulation,
the system has three different protection
mechanisms that always complement each
other in their effectiveness.
Organisational Key Protection
Keys are only manufactured for authorised
individuals with the appropriate proof of
legitimacy (e.g. security card).

Cylinder Security

EPS keys may be manufactured only by EVVA.

The security sector is constantly faced with

EPS locking system keys exhibit a patent pro-

new challenges. Creativity is required for

tection mark on the key proﬁle. This enables

developing products able to continue to

For EPS-systemet er elementer av herdet stål standard for å
beskytte mot boring inn i låsen eller boring for å åpne låsen. På
forespørsel kan sylindere med forbedret beskyttelse mot boring,
såkalte karbidelementer, også leveres. De små karbidplatene
tåler selv det mest avanserte verktøyet.

D

F

Når de er montert med et spesielt beskyttelseselement, vil
standard EPS-sylindere møte kravet til låsing i sikkerhetsklasse
6 og motstand mot angrep av grad 2 av EN1303:2005. Standardmodeller er egnet for EI 30 og E 30 brann- og røykdører.

withstand new burglary methods. At its own

EVVA to take legal steps against illegal com-

research department, EVVA continuously de-

mercial manufacturing of a duplicate key.

B

Beskyttelse mot dirking og skanning

velops new solutions for the market in order

Well devised technology resulting in extended resistance.
to meet changing security requirements.

Technical Key Protection

The keys possess technical features only able

EVVA invents protection mechanisms to resist

to be produced by means of special machines

these and other opening techniques:

and a high degree of technical expertise.

C
 Detectable opening techniques (the cylin-

Cylinder Security

Illegal manufacturing is only possible with a

der remains fully-functional, traces are
D
visible): Opening using vibrating tools.

great deal
of investment
and is therefore
not
The security
sector is constantly
faced with

Mekanismen beskytter mot dirking og forhindrer at låsestillinger i
sylinderen blir justert slik at døren kan åpnes. Beskyttelse mot
dirking og skanning er kompakt utformet i EPS-sylindere, med
spesiallagede sylinderstifter. Med det modulære designalternativet, får man beskyttelse mot skanning ved hjelp av låsepinner
med skjulte posisjoner.

E
A
EPS in compact design

 “Intelligent” opening techniques: Opening

economically
viable. Creativity is required for
new challenges.
developing products able to continue to
withstand new burglary methods. At its own
research department, EVVA continuously de-

Beskyttelse mot boring og fjerning av låsen

Enhetsnorm

C

Legal Key Protection

EPS-systemet gir deg en rekke tekniske funksjoner som gjør det
svært vanskelig å bryte opp låsen.

B

with lock tools (e.g. a skeleton key), open-

protection is achievedF using locking pins

A

Housing

ing with the bump-key method etc.

which have hidden positions.

B

Drilling protection

C

Negative control element

 Destructive opening techniques (the cylin-

Combination with Electronic
Identiﬁcation Technology

Mekanikk og elektronikk

EPS keys can also be designed as combination keys and used as devices for contactfree identiﬁcation technologies (e.g. MIFARE,
LEGIC) or for technologies requiring contact
(iButton). The mechanical key is thereby

Mekaniske låsesystemer danner en fundamental organisatorisk bygningssikkerhet. Omfattende individuelle sikkerhetsløsninger utvikles også i kombinasjon med elektroniske
løsninger.

transformed into an electronic identiﬁcation
device, replacing other kinds of ID such as
cards. This not only renders management of
identiﬁcation devices and keys much simpler

A

Combination Key: the advantages of
mechanical and electronic features
combined in one medium

and more secure, it is also a great deal more

Combination with Electronic

ﬁcation device. The mechanical key can only

Identiﬁcation Technology

be removed from the electronic identiﬁcation

EPS keys can also be designed as combina-

device by destroying it. (Fig. A)
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the cylinder lock can be bolted and unbolted

solutions.
device,
replacing other kinds of ID such as

using an electronically driven motor knob. In

cards. This not only renders management of

emergencies, the cylinder can be mechani-

identiﬁcation devices and keys much simpler

cally operated from the outside. (Fig. B)
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solutions.
Kombinasjon av elektroniske
Mechanical locking systems are the foundation of building security. These used in comidentifikasjonsteknologier
bination with electronic security technology
result in comprehensive, customised security

MCS-nøkkelen kan også utformes som en kombinøkkel. Denne kan brukes som en bærer av kontaktløse
identifikasjonsteknologier (Mifare, LEGIC) eller for dem
som krever kontakt (iButton). Den mekaniske nøkkelen er dermed forvandlet til et elektronisk identifikasjonsmedium som kan erstatte for eksempel kort.
B Ikke bare er
B
administrasjon av identifikasjonsmedier
og nøkler gjort
betydelig vesentlig enklere og tryggere – det er også mye
mer brukervennlig. Den mekaniske nøkkelen kan kun skilles
fra det elektroniske nøkkelhodet ved at den tilintetgjøres. (Illustrasjon A)
solutions.

the cylinder lock can be bolted and unbolted
using an electronically driven motor knob. In

Combination with Motorised Cylinder

Without modifying the ﬁttings, which
are
emergencies,
fully integrated in the EPS locking system,

the cylinder can be mechani-

cally operated from the outside. (Fig. B)

the cylinder lock can be bolted and unbolted

A true multi-talent.

I praksis brukes mekaniske låsesystemer ofte i kombinasjon
med elektronisk adgangskontroll på grunn av både økonomi
og sikkerhet. Dette gjør at inngangen til eiendommen holdes
under elektronisk overvåkning mens dørene innenfor er organisert og sikret med et mekanisk hovednøkkelsystem.

using an electronically driven motor knob. In

Det finnes ingen erstatning for robusthet og stabilitet av mekaniske låsesystemer. Av denne grunn er mekaniske sylinderlåser å foretrekke for overstyring av elektroniske systemer i
nødssituasjoner (for eksempel nettverk eller batterifeil). Dette
anbefales generelt og er ofte foreskrevet som et krav for bygninger som er beredskapsetater, som for eksempel brannstasjoner. (Fig. C)

emergencies, the cylinder can be mechanically operated from the outside. (Fig. B)

Customised Locking Systems to Order
In practice, mechanical locking systems are ofC

C

ten employed in combination with electronic
access controls for reasons of both economy
and security. This enables, for example, the
property entrance to be kept under electronic

Spesielle sylinderlåsfunksjoner

surveillance whilst the doors in the inner area
are organised and secured with a mechanical
master key system.

Innenfor et låsesystem, er det en rekke spesielle funksjoner
som kreves. Blant annet byggets inngangsdører, dører til
rømningsveier og nødutganger, kontor- og interiørdører, kjellerdører, hagedører, løfteporter, vindushåndtak, postkasser,
balkongdører, safer og møbellåser.

Mechanical Emergency Lock

Kombinasjon med elektronisk sylinder

for Electronic Locking Systems
and Access Control Systems
There is no substitute for the robustness and

Ved å erstatte en mekanisk sylinder med elektronisk sylinder
kan man låse døren med en elektronisk kombinøkkel eller kort.
(Illustrasjon B)

Mekanisk beredskapslås for elektronisk
låsesystem og adgangskontrollsystemer

stability of mechanical locking systems. For
this reason, mechanical cylinder locks are
preferred for backing up electronic systems in

Utvendig Spesialnøkkel med Overstyringsfunksjon:
SpecialatFunctions
Special External
Key
Gjør
sylinderen fungerer selv med
en innsatt
Override function:
of Cylinder
nøkkel
påLocks
den andre siden
enables the cylinder to

emergency situations (e.g. network or battery

Within a locking system, a variety of special

failure). This is generally recommended and is

functions are required, such as building

often prescribed as a requirement for build-

access doors, escape doors and emergency

ings by emergency services such as the ﬁre

exits, ofﬁce and interior doors, cellar doors,

department. (Fig. C)

garden doors, lift barriers, window handles,
mailboxes, balcony doors, safety deposit

operate even if a
key is inserted on the
other side

EVVA og
Sikkerhet & Design
Evva er et østerisk familieselskap som ble etablert i 1919,
og er i dag en av de lendende produsenter av låssystemer i
Europa med 13 datterselskaper og distributører over heleverden.
Sikkerhet & Design har representert EVVa siden 2006.
Sikkerhet & Design har egen systemavdeling som løser og produserer
både enkle og komplekse låssystemer. En moderne maskinpark og
kompetente medarbeidere anstrenger seg løpende for å gi våre kunder
de beste løsninger og service. Vi er daglig leverandør av små og store
prosjekter med de strengeste sikkerhetskrav.

Sikkerhet & Design
Tlf: 22 04 07 50

Fax: 22 04 07 97

E-post: post@sogd.no

Sinsenveien 4, 0572 Oslo

www.sikkerhetogdesign.no

