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Designové a kombinované klíče
Designové a kombinované klíče pro systémy Xesar a AirKey jsou s okamžitou platností 

dostupné pro všechny hlavní mechanické uzamykací systémy EVVA. Díky kombinova-

nému klíči si i ve smíšených objektech vystačíte s jediným uzamykacím médiem.

Designové a kombinované klíče jsou k dispozici v různých barevných provedeních.

To usnadňuje lepší orientaci mezi klíči na klíčence.

  Ergonomické provedení

  Vysoká kvalita

  Dostupné pro všechny mechanické systémy, viz zadní strana

Kombinovaný klíč

Dostupné barvy
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Barva SZ - černá | BL - modrá | RT - červená | GE - žlutý | GN - zelený | WS - bílý

Mechanické systémy FPS |  DPI-M | EPS | ICS | 3KS, 3KSplus | 4KS | MCS, MCS-rk

Krk klíče Standardní krátký krk, volitelný dlouhý krk [LSH] 

Rozměry: Hlava klíče (Š × V × H): 26 mm × 28,38 mm × 7 mm

Barva AirKey: Standardní černá  

Xesar: SZ - černá | BL - modrá | RT - červená

Mechanické systémy FPS |  DPI-M | EPS | ICS | 3KS, 3KSplus | 4KS | MCS, MCS-rk

Krk klíče Standardní krátký krk, volitelný dlouhý krk [LSH] 

Rozměry: Hlava klíče (Š × V × H): 26 mm × 28,38 mm × 7 mm

Čip: Xesar: MIFARE DESFire EV1 | AirKey: NXP P5CD081

Designový klíč

Kombinovaný klíč (Xesar a AirKey)

Rozměry

Kód výrobku M.[System].SL.SL-D.[barva]; volitelný dlouhý krk [LSH]

Kód výrobku
AirKey: M.[System].SL.SL-A; volitelný dlouhý krk [LSH], [označení uzamykacího systému / klíče]
Xesar: M.[System].SL.SL-X.[barva].D04K; volitelný dlouhý krk [LSH], [označení uzamykacího systému / klíče]

Objednávka

Objednávka

Věnujte pozornost omezením provedení. Technické změny a tiskové chyby jsou vyhrazeny. 

Systém Krátký krk klíče (standardní) Dlouhý krk klíče [LSH]

Celková délka Krk klíče Celková délka Krk klíče

FPS 61,9 mm 63 mm 73,4 mm 17,8 mm

EPS 61,9 mm 63 mm 73,4 mm 17,8 mm

DPI-M 61,9 mm 63 mm 73,4 mm 17,8 mm

ICS 62,0 mm 88 mm 73,5 mm 20,3 mm

3KS / 3KSplus 64,8 mm 56 mm 76,3 mm 17,1 mm

4KS 64,0 mm 5,6 mm 75,5 mm 17,1 mm

MCS 66,5 mm 9,0 mm 78,0 mm 20,5 mm

MCS-rk 66,2 mm 9,0 mm 77,7 mm 20,5 mm

Krátký krk
U kování zámku, který má nebo nemá
ochranu proti vytržení vložky

Dlouhý krk [LSH] 
U masivních rozet s vysokou ochranou
proti vytržení vložky
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Celková délka

Celková délka

Krk klíčeKrk klíče

W
.D

B.
M

.S
LD

A
X

.V
2.

LN
.S

C
Z


