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Vložka EVVA EPS 

1. Proč vložka EPS? 

2. Tvary klíčů 

3. Informace o vložce EPS 

4. Standardní rozměry těles  

5. Provedení a modifikace těles vložky EPS 

6. Souhrn vlastností vložky EPS (+certifikáty NBÚ a Trezor Testu)  

Ad 1 

Vložku EPS si kupují ti zákazníci, kteří hledají vysokou kvalitu a stupeň 

zabezpečení a v neposlední řadě je zajímá i cena výrobku. EPS je systém, který 

lze zařadit mezi levnější výrobky EVVA. Přitom zachovává vysokou úroveň a 

kvalitu zabezpečení. A také charakteristické rysy výrobků EVVA – jako je kvalita, 

účelný design a celková péče věnovaná všem detailům. Systém vychází 

z osvědčené pětistavítková koncepce, doplněné originálním - patentovaným 

překrytým profilu a dále pětibodovou boční kontrolou klíče. Výsledkem je obtížně 

překonatelná koncepce vložky, která se prodává v mnohamilionových sériích. 

Jednak jako sólová vložka, jednak jako součást kvalitních klíčových systémů. 
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Ad 2 - Charakteristické detaily klíče EPS 

 

 

Základem koncepce EPS je unikátní podélný, několikrát překrytý profil a 

pětinásobná boční kontrola klíče systémem bočního frézování do boku profilu. 

Podélný profil je chráněný patentem ve všech významných evropských zemích. 

Skutečné provedení klíče EPS je realisticky vidět na obrázku. 
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Detaily profilu a drážkování klíče EPS 

Permanentní magnety 

Detail hřbetní drážky 

 

Těleso klíče EPS je vybaveno patentovanými ochrannými znaky. Na ochranu před 

výrobou nežádoucích kopií klíčů a jejich volného prodeje, je systém EPS vybaven 

3 různými úrovněmi zabezpečení: 
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Organizační ochrana 

Klíče od fy EVVA nebo od jejích partnerských firem se vyrábějí pouze pro 

oprávněné osoby s odpovídajícím dokladem (např. bezpečnostní karta). 

 

Právní ochrana 

Průmyslová výroba klíčů se provádí výhradně u fy EVVA a její partnerské sítě. 

EVVA navíc poskytuje ochranu před neoprávněným zhotovováním klíčů EPS 

prostřednictvím patentovaných znaků na klíči. Právní ochrana do roku 2026. 

 

Technologická ochrana 

Klíče jsou zhotoveny náročnou technologií, jejichž napodobení vyžaduje naprosto 

speciální stroje. Nelegální výroba mimo výrobní závod je velmi náročná a 

nelegálnímu výrobci  vždy hrozí právní postihy. 

 

Povrchová úprava a materiál těla klíče 

Klíče se vyrábí v povrchu leštěný Nikl. Vlastní klíč je vyrobený z materiálu 

ALPAKA. Ten dává klíči vysokou pevnost a provozní odolnost proti opotřebení.  
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Ad 3 – Informace o vložce EPS 

V jádře cylindru se nachází 5 odpružených stavítek. Při zasunutí správného klíče  

zaujmou takovou pozici, že uvolní rovinu otáčení jádra vložky. Každý klíč je 

kromě toho kontrolovaný nezávisle na stavítkách ještě 5 pozicemi na boku. 

Těchto pozic může být ve vložce EPS až 20. Pokud i boční pozice souhlasí 

s frézováním na klíči, dojde k celkovému uvolnění bubínku a klíč může 

odemknout. Praktická kontrola boku klíče je provedena boční lištou. Vzájemná 

kombinace stavítek a bočních pozic, dává vložce obrovskou kombinatorickou 

rezervu a umožňuje prakticky vytvářet rozsáhlé systémy generálního klíče.  
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Řez vložkou 
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Vlastnosti cylindrické vložky EPS 

Cylindrická vložka EPS se montuje buď stavebnicovým - modulovým způsobem, 

nebo kompaktně. Je vybavena technickými opatřeními, která chrání před 

různými technikami násilného překonání: 

Ochrana před odvrtáním, rozlomením a vytažením 

Pevné i pohyblivé elementy z tvrdokovu v pouzdře a jádru, zajišťují vynikající 

ochranu vložky proti odvrtání, vytažení jádra a rozlomení. 

 

Ochrana proti vyhmatání 

Vzhledem ke složitosti mechanického blokovacího systému a tvaru profilu, je 

velice obtížné pracovat ve vložce s klasickými ručními, nebo elektrickými 

planžetani. Totéž platí i o aplikátorech bump key. Cylindrické vložky EPS 

odpovídají normě EN 1303, bezpečnostní třídě 6 a ve třídě odolnosti proti 

vloupání 2. Jsou vhodné jako sériové vložky do protipožárních a protikouřových 

dveří s dobou odolávání požáru 90 minut. Z tohoto důvodu jsou vhodné i pro 

bezpečnostní dveře až do třídy odolnosti  4. 
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Modulový stavebnicový systém tělesa vložky EPS 

V modulovém systému si můžeme přizpůsobit délku cylindru na místě popř. 

můžeme cylindru přiřadit určitou funkci (např. oboustranné zamykání). Tímto 

způsobem lze využít výhody flexibilních řešení a snížít tak náklady i časovou 

náročnost. 

- Délky cylindrů lze měnit s krokem 5 mm 

- Při nejasnostech o délce vložky, lze cylindry na místě sestavit do příslušné 

požadované délky 

 

Integrace mechanických a elektronických prvků 

Mechanické uzamykací systémy EPS jsou základem v zabezpečení budov. Pokud 

se kombinují s elektronicky řízenou zabezpečovací technikou, vzniknou 

mnohostranně použitelná (mechatronická) řešení zabezpečení - vytvořená přesně 

pro příslušný projekt. 
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Elektromotorická cylindrická vložka 

Motorické cylindrické vložky EPS lze integrovat do uzamykacího systému MCS. 

Tyto zámkové vložky lze uzamykat a odemykat knoflíkem s elektronickým 

pohonem. 

Systémová integrace systému EPS s elektronickým 

uzamykacím systémem 

V praxi se mechanické uzamykací systémy často používají v kombinaci s 

elektronickou kontrolou přístupu. Dveře tak lze podle jejich specifické úrovně 

ochrany vybavit odpovídající technikou zabezpečení.  

Mechanické nouzové zámky pro elektronické 

uzamykací systémy    

Mechanické uzamykací systémy jsou robustní a stabilní. Proto je zásahové 

organizace (např. hasiči) vyžadují často do objektů jako mechanické nouzové 

zámky (jako nadřazené) pro elektronické systémy. 
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Integrace mechanické vložky EPS 

s řídící jednotkou a čtečkou čipů 

Řídící jednotka EMZY a čtečka čipů   

XESAR 
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 Ad 4 - Ceníkové rozměry oboustranných vložek EPS 

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

 

 

27 + 27 54 36 + 51 87 

27 + 31 58 31 + 61 92 

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 56 + 56 112 

41 + 41 82 31 + 71 102 51 + 61 112 

41 + 46 87 31 + 76 107 61 + 61 122 

31 + 56 87 46 + 61 107  Další rozměry s krokem + 5 mm 
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Rozměry jednostranných vložek MCS                                                                           

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 adekvátně – 

příplatkově 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, používá se   

 pro vícebodové zámky bezpečnostních  

 dveří (BEDEX, Sherlock…) 

 Oboustranná vložka s vícezubovými   

 kolečky (pro bezpečnostní dveře) a  

 rozvorové zámky různých výrobců 
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 Vložky MCS s knoflíkem (až 7 typů) a s klíči z obou stran (BSZ provedení) 
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Oboustranná vložka se speciálním 

palcem (2 zuby) 

Oboustranná vložka se speciálním 

palcem (4 zuby) 
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Oboustranná vložka s krytkou proti prachu 

Vložka do skla 
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Vložka portálová (vrata, závory, apod) Vložka skandinávská (norská) 
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 Vložka švýcarská Vložka šroubovatelná do dřeva 
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Různé vložky do nábytku a do skla 
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Různé vložky s otočnou závorou do plechu 
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Vložka nábytková – skříňová, vložky do visacích zámků a do plech. konstrukcí 
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Různé vložky do přídavných zámků (anglické cylindry) 
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Speciální vložky EPS – mincovní, visací a nábytkové zámky méně obvyklé tvary 
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Ad 6 Souhrn vlastností vložky EPS 

 

Vložka EPS je moderní zamykací prvek, s vysokou 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. Je plně schopná vyspělé systémové integrace! 

 

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

kopírováním. Vyrábí se pouze u firmy EVVA, nebo v síti prověřených partnerů – 

šance pro všechny zákazníky, kteří žádají kvalitní chráněné vložky. 

 

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

zamknuté tímto typem vložky se kromě případu nejhrubšího násilí nedají reálně 

překonat. Ani planžetou, ani elektrickými systémy, ani metodou bumping, či 

imprese.   

 

Systémy EPS jsou ideální pro zákazníky, kteří kromě vysoké technické úrovně 

zabezpečení, hledají relativně nízkou cenu. Zde je reálná možnost k nákupu.  
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Prodejna vložek EPS 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 
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