ANTI-SNAP
Maakt elke toegangsdeur tot een onneembare hindernis.

Afbeelding in het systeem EPS

Anti-Snap | Maakt de toegangsdeur
tot een onneembare hindernis
Het systeem functioneert heel eenvoudig en uiterst effectief: de cilinder
breekt op een gedefinieerd punt af wanneer met geweld geprobeerd wordt
deze uit het slot te trekken. De aanval wordt geregistreerd, waardoor de
rest van de cilinder blokkeert en onbeweeglijk wordt. Alleen een
oorverdovende freesmachine kan nu nog verder helpen.
De voordelen op een rijtje
Modulair systeem (SYMO)
Inbouw zonder vervangen van het beslag of frezen aan
de deur mogelijk
Anti-Snap eenheid van speciaal gehard staal
Beveiliging tegen picking en uitboren
TS 007:2014 BSI 3-star gecertificeerd
(British Standard Institut)

Kernverlengstuk
De vrijgegeven borgpen maakt de rest van
de cilinder onbeweeglijk.

Gehard modulehuis
Deze eenheid van gehard staal is
onneembaar voor inbrekers.

Verkrijgbaar voor elk
modulair systeem
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Anti-Snap - thuis in diverse systemen
De beveiliging met Anti-Snap is niet systeemgebonden en
daarom beschikbaar voor vrijwel elk EVVA-sluitsysteem. Welke
systemen in uw land met Anti-Snap worden aangeboden,
weet uw EVVA-partner precies.

Borgpen
Bij een aanval geeft de controlestift
de borgpen vrij.

Gedefinieerd breekpunt
Bij een poging de cilinder te trekken,
breekt deze op dit punt.

Goed voor uw beveiliging
Bescherm wat u lief is, met de veiligheidsoplossingen van EVVA.
Daarmee beschikt u gegarandeerd over tientallen jaren ervaring,
topkwaliteit en innovatieve technologieën.
Een goede beveiliging tegen nagemaakte sleutels, illegale
duplicaten, kopiëren en manipuleren van sleutels, zijn het EVVAsleutelcertificaat, onze patenten en technologische oplossingen.

Hogere veiligheid | Met Anti-Snap
Een verwoeste inboedel, een leeggehaald kantoor of
winkelpand, de ontreddering en de angst dat zoiets opnieuw
kan gebeuren, dreunen lang na. Daarom kunt u beter beveiligen
wat u lief is! Met de nieuwe Anti-Snap-cilinder van EVVA. Deze
cilinder is gecertificeerd overeenkomstig TS 007 BSI 3-star en
voldoet aan de strengste eisen voor een betere beveiliging van
toegangsdeuren. Beveiligt uw deur tegen de volgende aanvallen:
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