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MCS 
Magnetic Code System 
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EVVA security pyramid 

Highly complex master key system 
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Υςειή ηερλνινγία ζηελ αληηγξαθή 
θιεηδηώλ 1. Οξγαλσηηθή πξνζηαζία 

θιεηδηώλ 

         Τα κλειδιά EVVA καηαζκεςάζονηαι μόνο 

από ηο επγοζηάζιο και αποδίδονηαι μόνο μεηά 

ηην παποςζίαζη και απόδειξη ηηρ νομιμόηηηαρ 

ηος πελάηη. 

2 Ννκηθή πξνζηαζία θιεηδηώλ  

       Λόγυ ηος γεγονόηορ ηος όηι ηα κλειδιά 

αποηελούν παηένηα ηος επγοζηαζίος EVVA, μόνο 

ηο επγοζηάζιο μποπεί να καηαζκεςάζει κλειδιά.  

3. Τερληθή πξνζηαζία θιεηδηώλ  

      Τα MCS κλειδιά διακαηέσονηαι από ηεσνικά 

σαπακηηπιζηικά ηα οποία είναι δύζκολα να 

ανηιγπαθούν λόγυ ηος όηι καηαζκεςάζονηαι 

από ειδικέρ μησανέρ για ηιρ οποίερ απαιηείηαι 

ειδική γνώζη. 

4. Τερλνινγηθή πξνζηαζία 

θιεηδηώλ  

Λόγυ ηηρ μαγνηηικήρ ηεσνολογίαρ καθίζηαηαι 

αδύναηη η ανηιγπαθή κλειδιών 
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Τερληθά ραξαθηεηηζηηθά 

Κυδικοποίηζη μέζυ μαγνηηικών 

πεδίυν 

Υτηλόηαηο επίπεδο πποζηαζίαρ ζηην 

ανηιγπαθή κλειδιών 

Σσεδιαζμόρ και καηαζκεςή 

πολύπλοκυν ζςζηημάηυν master 

 

Σςνδςαζμόρ μαγνηηικών και 

μησανικών κυδικών  

Υτηλή ανθεκηικόηηηα ζηιρ 

κλιμαηολογικέρ ζςνθήκερ  

Extension μοπθή καηαζκεςήρ 

κςλίνδπυν 
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Τεσνική λειηοςπγία 

MCS Λεηηνπξγία 
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Εξωηεπική καμπύλη κλειδιού 

Ρόηεπερ 

Είζοδοι 

Σηοισεία κλειδώμαηορ 

Μπάπα ελέγσος Εξωηεπική  

πποζηαζία 

Δασηςλίδι ελέγσος  

για ηην κίνηζη ηηρ  

μπάπαρ ελέγσος 

Ανθεκηική μπίλια  

πος παπαμένει ζηο  

κλειδί 

Τεσνικά σαπακηηπιζηικά 

MCS Λεηηνπξγία 
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• 8 καγλεηηθή ξόηνξεο 

• 4 ξόηνξεο ζε θάζε πιεπξά 

• Ο καγλεηηζκόο πεξηέρεη 8 δηαθνξεηηθνύ ζπλδπαζκνύο Βνξά / Νόηνπ γηα θάζε ξόηνξα 

• Ο θάζε ξόηνξαο κπνξεί λα έρεη 8 δηαθνξεηηθέο πύιεο, αλά 45 κνίξεο. 

• Permutation capacity based on the magnetic rotors is 88 

• 4 ζηνηρεία ρσξίο ειαηήξην ειέγρνπλ ην πάλσ κεραληθό κέξνο ηνπ θιεηδηνύ 

• 3 ζηνηρεία ρσξίο ειαηήξηα ειέγρνπλ ην θάησ κεραληθό κέξνο ηνπ θιεηδηνύ 

•Οη ζπλδπαζκνί ζην κεραληθό θνκκάηη κπνξνύλ λα θηάζνπλ ην λνύκεξν 27 

• No technical restriction to permute, as it is usual in a pin tumbler or dimple  

 key system!  

• Total permutation is: 88 * 27 * 2 = 4,3 * 109 

 

 

 

 

  

 

Τεσνική λειηοςπγία 

MCS Λεηηνπξγία  
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Όηαλ δελ εηζέξρεηαη ην θιεηδί 
– νη είζνδνη από ηνπο ξόηνξεο 
δελ δεκηνπξγνύλ γξακκή  
αλνίγκαηνο 

Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά – καγλεηηθνί ξόηνξεο 

MCS Functionality 
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Καηά ηελ είζνδν ηνπ ζσζηνύ θιεηδηνύ 
 – νη ξόηνξεο επζπγξακκίδνληαη θαη  
δεκηνπξγνύληαη νη είζνδνη γηα ηε ρξήζε  
ηνπ θιεηδηνύ  

Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά – Μαγλεηηθνί ξόηνξεο 

MCS Functionality 
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Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά – Πάλσ θαη θάησ θακπύιεο 

Με βάζε ην ζσζηό θιεηδί: 
Η πάλσ θαη ε θάησ κεραληθή θακπύιε ζα 
ειεγρζνύλ (4+3 ζληίζηνηρα ζεκεία 
θιεηδώκαηνο). 
Εάλ είλαη ην ζσζηό θιεηδί ηόηε ζα 
δεκηνπξγεζνύλ 2 γξακκέο εηζόδνπ ηνπ θιεηδηνύ 

Πάλσ γξακκή  
θακπύιεο 

Κάησ γξακκή 
 θακπύιεο 

MCS Functionality 
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Technical functionality – Configuration of the magnetised rotors 

MCS Functionality 
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Πιενλεθηήκαηα of EVVA MCS 

 

•Τερλνινγία βαζηζκέλε ζηελ πξνζηαζία θαηά ηεο αληηγξαθήο θιεηδηώλ κε λνκηθή 

πξνζηαζία αλ θαη δελ ρξεηάδεηαη θαζώο είλαη αδύλαην   

• Μαγλεηηθό θαη κεραληθά επίπεδν αζθάιεηαο 

• Πηζηνπνηεηηθά πςειόηαηνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο 

• Υπνζηεξίδεη πνιύπινθα ζπζηήκαηα master  (αλαξίζκεηνη ρξήζηεο) 

• Παξαδίδεηαη κόλν ζε κνξθή κε extension  

• Μηθξόηεξε δηάζηαζε 31/31 mm 

• Υςειόηαηε βαζκνινγία πηζηνπνηεηηθώλ θαηά βαλδαιηζκνύ(attack resistance 

grade 2) 

• Υςειή ρξήζε (δσή) θπιίλδξνπ  (πάλσ από  300.000 θύθινπο) ρσξίο λα 

επεξεάδνληαη ηα καγλεηηθά  πεδία 

•Εύθνιε είζνδνο θιεηδηνύ ιόγσ κε ρξήζεο ειαηεξίσλ 

• 100 % αζθαιήο απέλαληη ζε κεζόδνπο δηάξξεμεο     - picking 

   - readout of keys 

                    - bump key method 

 

MCS USPs 
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Αζθάιεηα θπιίλδξνπ 

ζώμα 
Σηοισείο 
κλειδώμαηορ 

Μαγνηηικοί 
πόηοπερ 

Σηοισείο κλειδώμαηορ  
με πποζηαζία 

 

Σκληπή μεηαλλική 
επένδςζη 
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System characteristics 1/2 

1 

MCS 

Complexity of master key system highly complex  

complex   

operation-oriented   

user-oriented   

    

Standards lock security EN-1303:2005 6 

attack resistance EN-1303:2005 2 

hazard zones ENV-1627 4 

resistance class ÖNORM B 5351 Wz 6 

fire resistance EN-1634-1 90 min 

corrosion resistance EN-1670 C 

    

Certificates VdS for master key systems B(+) 

VdS for keyed to differ B(+) 

SKG²  

BSI³ P 
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System characteristics 2/2 

System characteristics reversible key  

available as Combi-key  

    

Cylinder security picking protection  

drilling protection  

pulling protection  

modular design  

compact design - 

key profile  

active locking positions 8 

max additional (passive) locking positions 7 

    

Key copying protection organisational key protection  

legal key protection 2017 

technical key protection  

technological key protection  
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We combine 

Combi-key with different 
identification technologies, ideal 
for combination with e-primo 

One key for 2 types of master 
key systems 

Maintenance free 
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Thank you for your 

attention. 


