EVVA

Mechanické a elektronické uzamykacie systémy

Mechanika EVVA | overená bezpečnosť
Každý jeden z mechanických systémov je z hľadiska techniky i funkcie jedinečný. Ich spoločnou črtou je najvyššia kvalita a vynikajúca bezpečnosť.
Vyhľadajte si vo vzájomnom porovnaní systémov, ktorý systém najlepšie
zodpovedá vašim potrebám v oblasti bezpečnosti: Ak hľadáte komfortné
zasunutie kľúča, potom je pre vás ideálny systém obojstranných kľúčov
4KS. Ak hľadáte jedinečnú ochranu proti kopírovaniu, potom je odporúčaný MCS s technológiou s magnetmi.

1 kľúč | pre všetko
Len s jedným kľúčom môžete uzamykať všetky dvere.
Nezáleží na tom, či ide o vchodové dvere, dvere do pivnice, garáže alebo
vedľajšej budovy.

EVVA | jedinečná bezpečnosť
Náhradné kľúče, dodatočné cylindrické vložky a uzamykacie plány sú
dostupné u oprávnených EVVA-Partnerov, a to len po predložení príslušnej legitimácie – bezpečnostnej karty EVVA. Proti porušeniu patentového
práva môže EVVA podniknúť právne kroky.

FPS

FPS – Cenovo výhodný systém
pre jednoduchú bezpečnosť.
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Kľúče FPS | patentovaná technológia
pre jednoduchú bezpečnosť
FPS ponúka dobrú jednoduchú bezpečnosť medzi mechanickými uzamykacími systémami. Vďaka osvedčenej technológii sa FPS najlepšie hodí
pre malé uzamykacie systémy. Optimalizované frézovanie kľúča a s tým
súvisiace nízke opotrebovanie zaisťujú vyššiu bezpečnosť.

Vaše výhody FPS v skratke
Dizajn odolný voči opotrebeniu
S variabilným profilom kľúča
Doba platnosti patentu do roku 2026
Pre malé uzamykacie systémy

Hodnotenie systémov EVVA sa uskutočnilo v priamom porovnaní medzi sebou.

EPS

EPS – Klasický systém
pre dobrú bezpečnosť.
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Kľúč EPS | klasická technológia
s robustným dizajnom
Osvedčená technológia EPS je ideálna na mnohostranné využitie. Vďaka
širokému sortimentu produktov je možné vyriešiť takmer každú situáciu
pri dverách. Kľúč EPS je silný argentanový kľúč, čo ho robí mimoriadne
odolným voči opotrebovaniu a zaručuje jeho dlhú životnosť. Charakteristické postranné kódovanie navyše zabezpečuje zvýšenú ochranu proti
kopírovaniu.

Vaše výhody EPS v skratke
Široká produktová ponuka
Integrovaná manipulačná kontrola
Dizajn odolný voči opotrebeniu
Mnohostranné využitie

ICS

ICS – Sofistikovaný systém
pre maximálnu bezpečnosť.
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Kľúč ICS | inovatívna technológia
až do najmenšieho detailu
Jedinečná technológia ICS je to správne pre profesionálne použitie.
Elegantný vzhľad obojstranného kľúča je mimoriadne obľúbený najmä
u milovníkov dizajnu. Prekryté vnútorné výrezy takmer úplne znemožňujú
neoprávnenú výrobu kópií kľúčov, a tým zabezpečujú vyššiu ochranu proti
napodobeninám kľúčov.

Vaše výhody ICS v skratke
Systém obojstranných kľúčov
Mimoriadne odolná cylindrická vložka
Vysoká ochrana pred napodobeninami kľúčov
Profesionálne použitie

4KS

4KS – Vynikajúci systém
pre maximálnu bezpečnosť.
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Kľúč 4KS | inteligentná technológia
s funkčným dizajnom
Patentovaná drážková technológia 4KS je ideálna na najnáročnejšie
použitie. Charakteristický hrot obojstranného kľúča umožňuje pohodlnejšie
zasunutie. Prelínajúce sa drážky na kľúči vám zaručujú najlepšiu ochranu
proti napodobeninám kľúčov.

Vaše výhody 4KS v skratke
Systém obojstranných kľúčov
Bezpružinový, a tým bezúdržbový
Pohodlné zasunutie kľúča
Dlhá životnosť pre najnáročnejšie použitie

MCS

MCS – Priekopnícky systém
pre nevídanú bezpečnosť.
10/10

Bezpečnosť
Sortiment

9/10

Komfort

9/10

Životnosť cylindrickej vložky

10/10

Komplexný systém

10/10
B 5351

EN

NBÚ

1303:2015
16010C6D

90 min

GEPRÜFT
WZ6-BZ

Option

Option

dostupné certifikácie

Kľúč MCS | Magnetická technológia
s elegantným dizajnom
EVVA je jediný výrobca, ktorý vyrába taký vysoko bezpečný magnetický
uzamykací systém, ako je MCS. Toto je mimoriadne dôležité najmä v prípade objektov s vysoko citlivými a nenahraditeľnými hodnotami. Permanentné magnety vykazujú dlhú životnosť aj v extrémnych podmienkach.

Vaše výhody MCS v skratke
100% ochrana proti kopírovaniu
Unikátna magnetická technológia
Maximálna ochrana proti napodobeninám kľúčov
Vysoké nároky na dokonalosť a bezpečnosť

EVVA-Elektronika | flexibilná bezpečnosť
Elektronické uzamykacie systémy od firmy EVVA sa inštalujú rýchlo,
vyznačujú sa jednoduchou obsluhou a popritom ešte aj veľmi dobre
vyzerajú. Či už s mobilný prístupovým riešením AirKey alebo lokálne
založenom kontrolnom systéme Xesar, či už s E-primo alebo EMZY,
elektronika od firmy EVVA spĺňa všetky vaše požiadavky na moderné,
užívateľsky prívetivé a flexibilné bezpečnostné riešenia.

Elektronika
Dokonalé dodatočné
využitie: protokolovanie,
kontroly a časové
limitovanie prístupov.

Mechanika
Robustný, stabilný a trvácny základ pre zabezpečenie
budov.

Kombinácia | bezpečný tím
Mechanika, skombinovaná s elektronikou, spája to najlepšie z oboch
oblastí. Mechanické uzamykacie systémy sú vždy základným kameňom
zabezpečenia budov. Sú robustné, majú dlhú životnosť a sú obzvlášť
stabilné. Za pomoci elektroniky vznikajú flexibilné a mnohostranné
riešenia, ktoré riadia nielen to, kto a kde, ale aj kedy.

AirKey

Kľúčom je smartphone

Viac dynamiky | pre domácnosť
a v zdieľaných kanceláriách
AirKey premieňa smartphone na kľúč. Toto umožňuje mobilitu, flexibilitu
a nezávislosť a poskytuje množstvo novej slobody. Predovšetkým vtedy,
keď doma ubytovávate hostí alebo sa vyžaduje maximálna prístupová
flexibilita v kancelárii. Pretože pri AirKey sa kľúč odosiela. Toto je možné
v rámci celého sveta online a v priebehu pár sekúnd.

Také jednoduché
Smartphone, internet a cylindrická vložka AirKey – to je všetko, čo
si elektronický uzamykací systém vyžaduje. Zvyšok systému beží
na pozadí. A o tento sa stará EVVA. Na odovzdanie alebo zmenu
prístupového oprávnenia potrebujete kredity KeyCredit. Tieto
dostanete u špecializovaných predajcov EVVA.

Vaše výhody AirKey v skratke
Kľúčom je smartphone
Odosielanie kľúčov cez internet
Bezplatný softvér ako webová služba

K dispozícii v početných verziách.
Viac informácií vám poskytne váš špecializovaný predajca EVVA.

Xesar

Mnohotvárne bezpečnostné riešenie

Viac možností | pre firmy s centrálnou
lokalitou
Xesar rieši komplexné zadania úloh jednoducho, bezpečne a individuálne.
Rýchla montáž na mieste, ako aj bezplatný softvér Xesar predstavujú len
niekoľko z mnohých výhod Xesar. Ideálny pre firmy, ktoré uprednostňujú
uzatvorený systém s vlastnou IT infraštruktúrou.

Také jednoduché
Prístupové práva sa udeľujú v softvéri Xesar. Prostredníctvom editora sa
informácie prenášajú na identifikačné médiá Xesar. Tablet Xesar preberá
výmenu informácií medzi cylindrickými vložkami a administrátorským
softvérom. Na odovzdanie alebo zmenu prístupového oprávnenia potrebujete kredity KeyCredit. Tieto dostanete u špecializovaných predajcov
EVVA.

Vaše výhody Xesar v skratke
Cenovo výhodný začiatok pre firmy
Rieši najrozmanitejšie situácie dverí
Bezplatný administrátorský softvér

K dispozícii v početných verziách.
Viac informácií vám poskytne váš špecializovaný predajca EVVA.

E-primo

Flexibilný systém pre vysokú bezpečnosť

Viac flexibility | pre rodinu,
singles a v kancelárii
Túžite po bezpečnosti, avšak chcete zostať úplne flexibilní? E-primo vám
poskytuje všetko v jednom. Lebo zatiaľ čo elektronická cylindrická vložka
E-primo zabezpečuje vaše dvere, vy prostredníctvom flexibilného udeľovania oprávnenia sami určujete, kto u vás môže vchádzať a vychádzať.
Úplne bez PC, softvéru alebo káblov.

Také jednoduché
Namiesto kľúča sa cylindrická vložka E-primo zamyká pomocou užívateľských médií, ako sú prívesky na kľúče, karty, hodinky alebo náramky. Tieto
médiá môžete naprogramovať priamo na cylindrickej vložke E-primo.
A tým celkom jednoducho udeľovať oprávnenia a zvláštne funkcie alebo
tieto aj vymazávať. Obsluha cylindrickej vložky E-primo je hračkou.

Vaše výhody E-primo v skratke
Jednoduchá obsluha
Flexibilné udeľovanie oprávnenia
Jednoduché vymazanie stratených médií

K dispozícii v početných verziách.
Viac informácií vám poskytne váš špecializovaný predajca EVVA.

EMZY

Systém pre automatickú bezpečnosť

Optimálne integrovateľný | do vášho
prítomného uzamykacieho systému
EMZY – elektromotorická cylindrická vložka – je elektricky poháňaná
cylindrická vložka s gombíkom. Dá sa jednoducho integrovať do každého
uzamykacieho systému EVVA. Takto môžete okrem vašich mechanicky
alebo elektronicky zabezpečených dverí elektronicky riadeným spôsobom
zamykať a odomykať obzvlášť citlivé oblasti.

Také jednoduché
EMZY sa dá obzvlášť komfortne a ľahko obsluhovať pomocou intuitívneho farebného tlačidla na gombíku. A keďže v noci sa vyžaduje iný
druh bezpečnosti ako cez deň, pomocou farebného tlačidla je možné
rýchlo a jednoducho prepínať medzi dennou prevádzkou (trvalé otvorenie) a nočnou prevádzkou (permanentne zamknuté).

Vaše výhody EMZY v skratke
Riadené zamknutie a odomknutie
Automatické zamknutie a odomknutie pri priblížení
Jednoduché prepínanie z dennej na nočnú prevádzku

Mechanika alebo elektronika?
Ešte stále nemáte istotu, či je pre vás lepšie elektronické alebo mechanické bezpečnostné riešenie? Alebo či to predsa len nemá byť kombinované riešenie? Potom vám pri tomto rozhodovaní pomôže prítomná
tabuľka. Pretože čím presnejšie viete, čo skutočne potrebujete, tým
ľahšie sa rozhodnete.

Elektronika

Mechanika

Ochotne vám tiež poradia špecializovaní predajcovia firmy EVVA.

Vchádza a vychádza u vás množstvo rôznych ľudí



Odovzdávanie kľúča považujete za príťaž



Zatiaľ by ste nechceli investovať príliš veľa
Chceli by ste uskutočňovať časovo limitované
odovzdávania prístupu






Najlepšie vhodné

Cylindrické vložky EVVA | sťahujú sa s vami
Cylindrickú vložku EVVA máte na celý život. Na jednej strane preto, lebo
produkty EVVA boli vyrobené starostlivo, a tým disponujú extrémne
dlhou životnosťou. Na druhej strane preto, lebo cylindrické vložky EVVA
sa môžu sťahovať spolu s vami. Umožňuje to modulárna konštrukcia
našich systémov. Čo znamená toľko, že namontovanie a vymontovanie sa
uskutočňuje rýchlo, pričom aj dĺžka cylindrickej vložky sa dá prispôsobiť
danostiam dverí.
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