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Mechanické a elektronické uzamykací systémy

Systém pro automatickou bezpečnost

Elektronika EVVA | flexibilní bezpečnost
Elektronické uzamykací systémy společnosti EVVA jsou rychlé na montáž, 

jednoduché na obsluhu i zacházení a ještě k tomu všemu dobře 

vypadají. Ať již s mobilním přístupovým řešením AirKey nebo s lokálním 

kontrolním systémem Xesar, ať již s cylindrickými vložkami E-primo 

nebo s elektromotorickými cylindrickými vložkami: elektronické 

systémy Elektronika EVVA splňují všechny nároky kladené na moderní, 

flexibilní a snadno použitelné zabezpečení.

Mechanické nebo elektronické 
provedení?
Ještě jste se nerozhodli, jestli je pro vás vhodnější elektronické nebo 

mechanické zabezpečení? Nebo dokonce přemýšlíte nad kombinova-

ným řešením? Pak by vám při rozhodování měla pomoci tato tabulka. 

Neboť s čím větší přesností víte, co opravdu potřebujete, o to jedno-

dušší bude vaše rozhodování.

S výběrem vám také velmi rád poradí prodejce EVVA.

Kombinace | jistý tým
Mechanika zkombinovaná s elektronikou spojuje to nejlepší ze dvou 

oblastí. Mechanické uzamykací systémy jsou vždy základem zabezpe-

čení budov. Jsou robustní, mají dlouhou životnost a vyznačují se mimo-

řádnou stabilitou. Díky elektronice mohou vzniknout mnohostranná 

a flexibilní řešení, která nejen řídí kdo a kde bude mít přístup, ale také 

určují kdy.

Cylindrický zámek EVVA |  
stěhuje se s vámi
Cylindrický zámek EVVA vám bude sloužit celý život, protože všechny pro-

dukty EVVA jsou vyráběny s velkou péčí a díky tomu mají dlouhou život-

nost. Ale také díky tomu, že si zámek EVVA můžete vzít s sebou, kamkoli 

se budete stěhovat. To umožňuje modulové řešení našich systémů. Montáž 

a demontáž systému lze provést snadno a rychle a také délku cylindrické 

vložky lze přizpůsobit vlastnostem daných dveří. 

Více flexibility | pro rodinu,  
jednotlivce a kanceláře
Chcete být v bezpečí a současně zůstat flexibilní? To vše v jednom vám 

nabízí produkt E-primo. Zatímco vaše dveře chrání cylindrický zámek 

E-primo, můžete prostřednictvím flexibilního přidělování přístupu 

určovat, kdo k vám může přijít nebo odejít. Zcela bez PC, softwaru 

nebo kabeláže.

Jde to zcela jednoduše
Namísto klíče lze cylindrický zámek E-primo uzamykat pomocí uživatel-

ských médií, jako jsou přívěsky na klíče, karty, hodinky nebo náramky. 

Ty je možné naprogramovat přímo u cylindrického zámku E-primo. Tak 

lze jednoduše přidávat nebo odebírat oprávněné nebo zvláštní funkce. 

Používání cylindrického zámku E-primo je hračka.

Více možností | pro podniky  
s centrálním sídlem
Systém Xesar si dokáže poradit s úkoly individuálně, s lehkostí a jistotou. 

Rychlá montáž prováděná přímo na místě použití, jakož i bezplatný soft-

ware Xesar jsou jen dvě z mnoha výhod, které systém Xesar nabízí. Pro 

podniky, které upřednostňují uzavřený systém s vlastní IT infrastrukturou.

Jde to zcela jednoduše
Přístupová oprávnění se udělují prostřednictvím softwaru Xesar. Infor-

mace jsou přenášeny pomocí kódovací stanice do identifikačních médií 

Xesar. Výměnu informací mezi cylindrickými vložkami a softwarem zpro-

středkovává tablet Xesar. K přidělení nebo změně přístupových oprávně-

ní potřebujete kredity KeyCredit. Ty jsou k dostání u prodejce EVVA.

Více dynamiky | pro domácnosti 
a ve sdílených kancelářích
Při použití systému AirKey se klíčem stává smartphone. To vás činí více 

mobilními, flexibilními, nezávislými a dává pocit svobody. Především 

tehdy, když máte doma hosty nebo když je v kanceláři vyžadována maxi-

mální flexibilita. Pomocí systému AirKey je totiž možné přímo zasílat klíč. 

A to z celého světa a během několika vteřin. 

Jde to zcela jednoduše
Smartphone, přístup k internetu a cylindrická vložka AirKey – to je vše, 

co elektronický uzamykací systém potřebuje. Zbývající činnosti provádí 

systém EVVA na pozadí. K přidělení nebo změně přístupových oprávnění 

potřebujete kredity KeyCredit. Ty jsou k dostání u prodejce EVVA.

Optimálně integrovatelné | do vašeho  
stávajícího uzamykacího zařízení
Elektromotorická cylindrická vložka EMZY je cylindrická vložka s elektricky 

poháněnou hlavicí. Lze ji snadno integrovat do každého uzamykacího 

zařízení EVVA. Tak je vedle mechanicky nebo elektronicky zajištěných 

dveří možné uzamykat a odemykat obzvlášť citlivé elektronicky řízené úseky.

Jde to zcela jednoduše
Systém EMZY se velmi jednoduše a snadno ovládá pomocí barevného 

odchodového tlačítka s intuitivním ovládáním. Protože je v noci zapotřebí 

jiného stupně bezpečnosti než ve dne, je rychle a jednoduše možné 

prostřednictvím barevného tlačítka přepínat mezi denním (trvalé otevření) 

a nočním provozem (permanentně uzamčeno).

K dostání v mnoha provedeních. 

Více informací obdržíte u vašeho prodejce systémů EVVA.

K dostání v mnoha provedeních. 

Více informací obdržíte u vašeho prodejce systémů EVVA.

K dostání v mnoha provedeních. 

Více informací obdržíte u vašeho prodejce systémů EVVA.

Flexibilní systém pro vysokou bezpečnostKlíčem je smartphone Mnohostranné zajištění zabezpečení

Přehled výhod systému E-primo

  Jednoduchá obsluha

  Flexibilní zadávání přístupových práv

   Jednoduché odebrání ztracených médií

Přehled výhod systému EMZY

  řízené uzamykání a odemykání

   automatické uzamykání a odemykání při přiblížení  

   snadné přepínání mezi nočním a denním provozem

Přehled výhod systému Xesar

   Cenově příznivé základní řešení pro podniky

   Řešení nejrůznějších situací 

  Bezplatný software pro správu systému 

Přehled výhod systému AirKey

  Klíčem je smartphone

  Klíče se zasílají prostřednictvím internetu

  Bezplatný software ve formě webové služby

Elektronika

Dokonalý dodatečný 

užitek: zaznamenávání do 

protokolů, kontrola a časové 

omezení přístupů.

Mechanika

Odolný, stabilní a trvanlivý základ zabezpečení budov.
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Dveřmi prochází mnoho různých lidí 

Předávání klíčů je obtížné 

Do systému nechcete zatím moc investovat 

Chcete dělat časově omezené přístupy  

 Nejvhodnější   
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FPS EPS ICS 4KS

Hodnocení systémů EVVA bylo provedeno při jejich přímém vzájemném porovnání. 
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FPS – Systém s příznivou cenou 
pro jednoduché zajištění bezpečnosti.

ICS – Promyšlený systém 
pro nejvyšší úroveň bezpečnosti.

MCS – Průkopnický systém 
s jedinečnou úrovní bezpečnosti.

EPS – Klasický systém 
pro dobrou úroveň bezpečnosti.

Jeden klíč | pro všechno
Pouze jedním klíčem EPS můžete uzamykat všechny dveře.

Bez ohledu na to, zda se jedná o vstup, sklep, garáž nebo přístavky.

EVVA | jedinečná úroveň zabezpečení
Kopie klíčů, kopie cylindrů i uzamykací plány jsou k dostání u opráv-

něných partnerů EVVA, pouze po předložení odpovídajícího dokladu 

totožnosti a s bezpečnostní kartou EVVA. Při porušení patentových práv 

může společnost EVVA postupovat právní cestou.

Mechanika EVVA | prověřená bezpečnost
Každý mechanický systém je jedinečný svým technickým provedení 

i funkcí. Společná je jim nejvyšší úroveň kvality a výborná bezpečnost. 

Z porovnání systémů můžete zjistit, který systém nejlépe odpovídá vašim 

požadavkům na bezpečnost. Pokud hledáte pohodlné zacházení s klíčem, 

pak je pro vás ideální systém pro oboustranný klíč – 4KS. Pokud hledáte 

jedinečnou ochranu proti kopírování klíčů, pak doporučujeme systém 

MCS s magnetickou technologií.

Klíče EPS | klasická technologie  
v robustním designu
Osvědčená technologie systému EPS je zvlášť vhodná pro různorodé 

použití. Díky širokému sortimentu produktů můžeme nabídnout řešení 

pro téměř každé dveře. Klíč EPS je silný klíč z alpaky, díky níž má dlouhou 

životnost a je velmi odolný proti opotřebení. Specifické postranní 

kódování garantuje zvýšenou ochranu proti kopírování.

Klíče ICS | inovativní technologie 
propracovaná do nejmenšího detailu
Jedinečná technologie ICS je nejvhodnější pro profesionální použití.  Elegantní 

vzhled oboustranného klíče je oblíbený zejména u lidí se smyslem pro design. 

Skryté kódování umístěné uvnitř profilu zabraňuje neoprávněnému zhotovo-

vání kopií klíčů a ručí za vyšší bezpečnost při objednání kopie klíče.

Klíče MCS | magnetická technologie  

v elegantním provedení
Společnost EVVA je jediným výrobcem, který vyrábí velmi bezpečný 

magnetický uzamykací systém MCS. To je zvlášť důležité u objektů, u nichž 

musí být chráněny velmi citlivé a nevratné hodnoty. Permanentní magnety 

mají i za extrémních podmínek dlouhou životnost. 

Klíč FPS | patentovaná technologie, která 
jednoduše zvyšuje bezpečnost
Systém FPS poskytuje dobrou úroveň bezpečnosti při nejjednodušším 

provedení mezi všemi mechanickými uzamykacími systémy. Díky osvěd-

čené technologii je systém FPS vhodný pro malá uzamykací zařízení. 

Optimalizované vyfrézování klíče a s ním spojené nízké opotřebení 

zajišťují vyšší bezpečnost.

Přehled výhod systému EPS

  Široká nabídka produktů

  Integrovaná kontrola manipulace

  Design odolný proti opotřebení

  Všestranné použití

Přehled výhod systému ICS

  Systém s oboustranným klíčem

  Cylindrická vložka s vyšší úrovní ochrany

  Vysoká jistota při dalším objednání klíče

  Pro profesionální použití

Přehled výhod systému MCS

  100% ochrana proti kopírování

  Jedinečná magnetická technologie

  Nejvyšší jistota při doobjednání klíče

  Splňuje vysoké nároky na spolehlivost a bezpečnost

Přehled výhod systému FPS

  Design odolný proti opotřebení

  S variabilním profilem klíče

  Platnost patentu do roku 2026

  Pro malá uzamykací zařízení

4KS – Vynikající systém 
zajišťující nejvyšší bezpečnost.

Klíče 4KS | inteligentní technologie  
ve funkčním designu
Patentovaná drážková technologie 4KS je přesně to pravé pro použití v nej-

náročnějších podmínkách. Výrazná špice oboustranného klíče umožňuje 

pohodlnější zasunutí. Překrývající se frézování drážek klíče zaručuje nejvyšší 

bezpečnost při objednání kopie klíče.

Přehled výhod systému 4KS

  Systém s oboustranným klíčem

  Bez pružin, a tedy i bez potřeby údržby

  Pohodlné zasouvání

  Dlouhá životnost i při použití v nejnáročnějších podmínkách

dostupné certifikace

Složitý objekt

Životnost cylindrické vložky

Komfort

Sortiment

Bezpečnost

dostupné certifikace

Složitý objekt

Životnost cylindrické vložky

Komfort

Sortiment

Bezpečnost

dostupné certifikace (* Připravuje se)

Složitý objekt

Životnost cylindrické vložky

Komfort

Sortiment

Bezpečnost

dostupné certifikace

Složitý objekt

Životnost cylindrické vložky

Komfort

Sortiment

Bezpečnost

dostupné certifikace

Složitý objekt

Životnost cylindrické vložky

Komfort

Sortiment

Bezpečnost

B 5351

GEPRÜFT
WZ4-BZ

EN
1303:2015

160B0C4D 90 min Option

NBÚ


