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Vložka EVVA ICS 

1. Proč vložka ICS? 

2. Tvary klíčů 

3. Standardní rozměry těles  

4. Provedení a modifikace těles vložky ICS 

5. Souhrn vlastností vložky ICS 

 

Ad 1 

Vložka ICS je nejenom velmi krásný ale také užitečný zamykací prvek. A kromě 

toho je vysoce bezpečná. Jak těleso vložky, tak i klíče, jsou vybaveny maximální 

technickou a právní ochranou. Když zamknete Váš dům vložkou ICS, můžete 

odejít s pocitem, že jste pro kvalitní uzamčení dveří udělali maximum.  

Vložka ICS má originální konstrukci blokovacích elementů i klíče. Oba prvky mají 

evropskou patentovou ochranu do roku 2028. V běžných klíčových službách tyto 

klíče nikdo nevyrobí, jsou dostupné pouze v prověřené prodejní síti EVVA.  
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Ad 2 - Charakteristické detaily klíče vložky ICS 

 

   

Špička klíče Křivky 3KS+ Přídavné zajištění hřbetu 
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Jak vložka funguje? 

Systém oboustranného klíče ICS (systém s kódem uvnitř profilu) poskytuje 

vysokou ochranu díky jedinečné kombinaci tří různých technologií uzamykání. 

Díky speciálně tvarovanému, rezistentnímu podélnému profilu, osvědčenému 

systému křivek, který zjišťuje oprávnění k uzamykání originálním systémem 

stavítek. Systém tvoří krytá, vnitřní vybrání v těle klíče ICS - to je ve světovém 

měřítku jedinečné! Tímto způsobem je v podstatě nemožné zhotovit si 

neoprávněným způsobem kopii klíčů. 

 

Podrobnější popis 

Detekce správného klíče se uskutečňuje ve třech řadách skrze celkem 13 

blokovacích stavítek s pružinou a navíc díky speciálně tvarovanému podélnému 

profilu. 

Dvě řady stavítek po stranách s 10 celistvými blokovacími stavítky, detekují 

křivky na stranách klíče. Jedna - prostřední řada stavítek se 3 stavítky v dráze 

ověřuje vnitřní, krytá vybrání na hranách klíče. 
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Systém ICS poskytuje silnou ochranu proti vyplanžetování a vyhmatání. Dělené a 

nedělené detekovací prvky zabraňují tomu, aby bylo možné rozpoznat polohy 

detekce. Otevření cylindru ICS planžetovacími nástroji je prakticky nemožné. 

Fiktivní otevírací polohy postranních systémových řad téměř vylučují vyhmatání 

cylindru ICS. Ochrana proti odvrtání Chrom-vanadové prvky v cylindru ICS jej 

chrání před ničivými technikami otevření. Doplňující bezpečnostní prvky nabízí 

vysokou odolnost vůči napadení. Ochrana proti vytržení - Chrom-vanadové kolíky 

v jádře cylindru nabízí spolu s konstrukčním modulem (SYMO) sériovou ochranu 

proti vytažení v souladu s normami. 
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Řez vložkou 
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Distribuční ochrana  klíčů 

Klíče vyrábí pouze EVVA a její partnerská distribuční síť. K výrobě je nutné 

předložit patřičný doklad – například kartu, apod… 

 

Právní ochrana klíčů 

Klíče ICS jsou vybaveny patentovými znaky. Právní ochrana v zemích EU 

znemožňuje jejich výrobu mimo firmu EVVA a její partnerskou síť. 

 

Technologická ochrana klíčů  

Výroba klíčů vložky ICS je technologicky velmi náročná. Vyžaduje velmi vysoký 

stupeň odborných znalostí a složité strojové vybavení. To velmi ztěžuje 

neoprávněné kopírování klíčů cizí osobou. 

 

Povrchové úpravy klíčů 

Leštěná Mosaz, nebo leštěný Nikl. 
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Ad 3 – Rozměry oboustranných vložek ICS 

 

A + B /mm/ C /mm/ A + B /mm/ C /mm/  

 

 

31 + 31 62 36 + 56 92 

27 + 36 63 41 + 51 92 

31 + 36 67 46 + 46 92 

27 + 41 68 36 + 61 97 

31 + 41 72 31 + 66 97 

36 + 36 72 41 + 56 97 

27 + 46 73 46 + 51 97 

31 + 46 77 51 + 51 102 

36 + 41 77 41 + 61 102 

31 + 51 82 46 + 56 102 

36 + 46 82 36 + 66 102 

41 + 41 82 31 + 71 102 

41 + 46 87 31 + 76 107 A + B /mm/ C /mm/ 

31 + 56 87 46 + 61 107 61 + 61 122 

36 + 51 87 56 + 56 112 

další prodloužení s krokem 5 mm  

31 + 61 92 51 + 61 112 
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Rozměry jednostranných vložek ICS                                                                            

A /mm/ C /mm/ A + B /mm/ C /mm/ 

 

 

+ 27 36 + 77 86 

+ 32 41   

+ 37 46   

+ 42 51   

+ 47 56   

+ 52 61   

+ 57 66   

+ 62 71   

+ 67 76   

+ 72 81   

 

   Každé další prodloužení o 5 mm je považováno za atyp a je tímto způsobem   

   cenově kalkulováno. To se týká i oboustranných vložek.  
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Ad 4 – tvary těles dostupné na českém trhu 

 

  

Půlvložka pro spínací skříňky, paniková 

kování, garážová vrata, mříže, apod… 

Pro aplikace v klíčových systémech. 

 Oboustranná vložka pro všeobecné    

 použití ve dveřní zamykací technice. 

 Pro klíčové systémy. 
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 Oboustranná vložka s ozubeným kolem  

 počet zubů Z10, Z14, Z16, používá se   

 pro vícebodové zámky bezpečnostních  

 dveří (BEDEX, Sherlock…) 

 Oboustranná vložka s knoflíkem. 

 Existuje 7 různých tvarů knoflíku. 
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 Několik typů vložek do nábytku (zamykání zásuvek a nábytkových dvířek) 
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 Válcová vložka do přídavných zámků  

 s převlečnou podložkou 

 Válcová vložka bez převlečné podložky 
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Vložka do nábytku Vložka do skla 

 



 
 

©03/2015 František Študlar, Jeremiášova 1, 370 01 České Budějovice. Telefon 608 500 803, email: studlar@trezory-studlar.com 
Tato kniha, ani  žádná její část nesmí být kopírována, upravovaná, ani komerčně použita bez písemného souhlasu autora. 

Unikátní cylindrické vložky EVVA ICS Strana 14 
 

 

 
 

Vložka do mincovníků Vložka s rotační rozvorou do nábytku 
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 Vložka s elektrickým spínačem do plechu a vložka se spínačem do přístrojů. 
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Různé vložky do plechového nábytku a do plechových kontejnerů 
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Ad 5     

Souhrn vlastností vložky ICS 

 

Vložka ICS je moderní zamykací prvek, s nejvyšší technologickou, distribuční a 

právní ochranou klíčů.  Vložka splňuje všechny nejvyšší požadavky na elementy 

rozsáhlých mechanických klíčových systémů. Vložka je vysoce spolehlivá a má 

jemný chod a velmi lehce se do ní dá zasunout klíč. Velice příjemně se 

obsluhuje. Její další nespornou výhodou je to, že její podélné profily jsou hladké 

a netrhají oděv, při nošení po kapsách. 

 

Klíče mají skvělý design a jsou po všech stránkách chráněné před nežádoucím 

kopírováním. 

 

Je jenom málo vložek, kterou snesou srovnání s kvalitou vložky ICS. Dveře 

zamknuté tímto typem vložky se kromě případu nejhrubšího násilí nedají reálně 

překonat. Systém ICS nebyl dosud prokazatelně - veřejně překonaný. Ani 

planžetou, ani elektrickými systémy, ani metodou bumping, či imprese.  Na tyto 

vložky se můžete plně a stoprocentně spolehnout. 
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Prodejna vložek ICS v Českých Budějovicích  

 

F. Študlar – Trezory  (v blízkosti prodejny jsou dva autosalony) 

Jeremiášova 1 

370 01 České Budějovice 

 

Pracovní doba:      PO až PÁ 7:30 až 17:00. 

 

Telefony na prodejnu: 

387 425 887 

608 500 803, 608 500 804 

 

Email: 

studlar@trezory-studlar.com 

 

Internet: 

www.klicovesystemystudlar.cz 

www.trezory-studlar.com 

mailto:studlar@trezory-studlar.com
http://www.klicovesystemystudlar.cz/
http://www.trezory-studlar.com/

