
AirKey Xesar E-primo EMZY

EVVA
Mechaniczne i elektroniczne systemy zamknięć

Automatyczny system zabezpieczający

Systemy elektroniczne firmy EVVA | 
elastyczność i bezpieczeństwo
Elektroniczne systemy zamknięć firmy EVVA charakteryzują się szybką 

instalacją , prostą obsługą i eleganckim wyglądem. Bez względu na to, 

czy chodzi o mobilny system kontroli dostępu AirKey, czy o stacjonarne 

rozwiązanie Xesar, z wkładką E-primo lub EMZY – firma EVVA za pomocą 

swoich zaawansowanych komponentów elektronicznych spełni wszyst-

kie wymagania, jakie obecnie obowiązują w zakresie nowoczesnych, 

elastycznych i niezawodnych systemów bezpieczeństwa.

Mechanika czy elektronika?
Nie potrafisz zdecydować, czy dla Twoich potrzeb lepszy będzie 

mechaniczny, czy elektroniczny system zabezpieczeń? Lub czy należy 

użyć systemu kombinowanego? Poniższa tabela będzie nieocenioną 

pomocą w podjęciu decyzji. Ponieważ im lepiej wiesz, czego napraw-

dę potrzebujesz, tym łatwiej będzie podjąć trafną decyzję.

Wyspecjalizowani sprzedawcy systemów firmy EVVA również 

chętnie udzielą niezbędnych porad.

Kombinacja | niezawodny zespół
Mechanika w kombinacji z elektroniką łączy to, co najlepsze z dwóch 

technologii. Mechaniczne systemy zamknięć są zawsze fundamentem 

zabezpieczenia budynku. Są one wytrzymałe, trwałe i nadzwyczaj 

solidne. Za pomocą elektroniki można utworzyć elastyczne i wszech-

stronne rozwiązania, za pomocą których można decydować kto i gdzie 

uzyska dostęp, ale także określić czasowe ramy dostępu.

Wkładka EVVA | towarzyszy w 
przeprowadzce
Wkładki EVVA można używać przez całe życie. Po pierwsz – ponieważ 

wszystkie produkty firmy EVVA zostały starannie i precyzyjnie wypro-

dukowane i dlatego charakteryzują się bardzo długim okresem użytko-

wania. Po drugie – bo wkładkę EVVA można zabrać ze sobą podczas 

przeprowadzki! Jest to możliwe dzięki modułowej budowie naszych 

systemów. Demontaż wkładki i jej późniejszy montaż w nowym miejscu 

można wykonać łatwo i szybko. Także długość wkładki można dopaso-

wać do grubości drzwi. 

Większa elastyczność | dla rodzin,  
singli i do zastosowania w biurze
Potrzebujesz bezpieczeństwa przy zachowaniu pełnej elastyczności? 

Wkładki E-primo to rozwiązanie, które spełnia oba te warunki. Elektro-

niczna wkładka E-primo chroni Twoje drzwi, a Ty decydujesz, kto może 

je otwierać i zamykać dzięki elastycznemu przypisywaniu uprawnień. Bez 

komputera, oprogramowania i okablowania.

Proste działanie
Zamiast klucza, do obsługi wkładki E-primo stosuje się nośniki identyfi-

kacji, takie jak breloki, karty, zegarki lub bransoletki. Można je zaprogra-

mować bezpośrednio we wkładce E-primo i w ten sposób łatwo i szybko 

przypisać lub usunąć uprawnienia oraz funkcje specjalne. Obsługa 

wkładki E-primo jest bardzo prosta.

Więcej możliwości | dla firm z centralną 
lokalizacją
System Xesar oferuje proste, niezawodne i indywidualne rozwiązanie dla 

złożonych systemów kontroli dostępu. Szybki montaż na miejscu oraz 

bezpłatne oprogramowanie Xesar to tylko niektóre spośród wielu zalet 

systemu Xesar. Idealne dla wszystkich przedsiębiorstw, w których prefe-

ruje się stosowanie zamkniętego systemu z własną infrastrukturą IT.

Proste działanie
Uprawnienia dostępowe są przydzielane w oprogramowaniu Xesar. 

Informacje są przesyłane do nośników identyfikacji Xesar przez stację 

kodującą. Tablet Xesar realizuje wymianę informacji pomiędzy wkład-

kami a oprogramowaniem zarządzającym. Do udzielenia lub zmiany 

uprawnień dostępu potrzebne są jednostki KeyCredits. Można je uzyskać 

u profesjonalnego sprzedawcy systemów EVVA.

Większa dynamika | do zastosowań 
domowych i w biurach „Shared Office”
W systemie AirKey smartfon staje się kluczem, zapewniając użytkow-

nikom mobilność, elastyczność i niezależność, a także wiele nowych 

możliwości. Na przykład wówczas, gdy w domu tymczasowo zamiesz-

kają goście lub gdy w biurze potrzebna jest maksymalna elastyczność 

dostępu. W systemie AirKey klucz jest wysyłany online w dowolne 

miejsce świata w kilka sekund. 

Proste działanie
Smartfon, Internet i wkładka AirKey — to wszystko, co jest potrzebne 

do obsługi elektronicznego systemu zamknięć. Reszta systemu pracuje 

w tle i zajmuje się tym firma EVVA. Do udzielenia lub zmiany uprawnień 

dostępu potrzebne są jednostki KeyCredits. Można je uzyskać u 

profesjonalnego sprzedawcy systemów EVVA.

Optymalna integracja | z istniejącym 
systemem zamknięć
EMZY — elektroniczna bębenkowa wkładka silnikowa – to wkładka 

z gałką obrotową o napędzie elektrycznym. Można ją zintegrować z każ-

dym systemem zamknięć firmy EVVA. W ten sposób oprócz zabezpie-

czenia drzwi systemem mechanicznym lub elektronicznym, szczególnie 

ważne strefy można zablokować lub odblokować za pomocą rozwiązania 

sterowanego elektronicznie.

Proste działanie
Obsługa wkładki EMZY jest wyjątkowo prosta i wygodna dzięki zastosowa-

niu kolorowego przycisku na gałce. Potrzeby w zakresie bezpieczeństwa są 

różne dla okresów nocnych i dziennych, dlatego wkładka umożliwia szyb-

kie i łatwe przełączanie pomiędzy trybem dziennym (stałe odblokowanie) i 

trybem nocnym (stałe zablokowanie) za pomocą kolorowego przycisku.

Dostępny w wielu wersjach. Wyspecjalizowany sprzedawca systemów 

EVVA udzieli szerszych informacji na ten temat.

Dostępny w wielu wersjach. Wyspecjalizowany sprzedawca systemów 

EVVA udzieli szerszych informacji na ten temat.

Dostępny w wielu wersjach. Wyspecjalizowany sprzedawca systemów 

EVVA udzieli szerszych informacji na ten temat.

Elastyczny system i wysoki poziom bezpieczeństwaKluczem jest smartfon Wszechstronny system bezpieczeństwa

Zalety wkładek E-primo w skrócie

  Prosta obsługa

  Elastyczne przydzielanie uprawnień

   Proste usuwanie zgubionych nośników

Zalety wkładek EMZY w skrócie

  Sterowane blokowanie i odblokowywanie

   Automatyczne zablokowanie i odblokowanie przy zbliżeniu 

   Proste przełączanie pomiędzy trybem dziennym i nocnym

Zalety systemu Xesar w skrócie

   Ekonomiczne rozwiązanie startowe dla firm

   Do stosowania w różnych rodzajach drzwi 

  Bezpłatne oprogramowanie do zarządzania 

Zalety systemu AirKey w skrócie

  Kluczem jest smartfon

  Klucze są przesyłane przez Internet

  Bezpłatne oprogramowanie jako usługa Web

Systemy elektroniczne

Doskonała dodatkowa 

korzyść: protokołowanie, 

kontrola i ograniczenie 

czasowe dostępów.

Systemy mechaniczne

Wytrzymały, solidny i trwały fundament zabezpieczenia 

obiektu.
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Wielu ludzi wchodzi i wychodzi z naszego obiektu 

Przekazywanie kluczy jest dużym obciążeniem 

Na razie nie zamierzam inwestować dużej kwoty 

Zamierzam przekazywać uprawnienia dostępu z ograni-
czeniem czasowym  

 Nadaje się najlepiej   
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FPS – najbardziej przystępny system 
dla podstawowego poziomu bezpieczeństwa.

ICS – znakomity system 
dla najlepszego poziomu bezpieczeństwa.

MCS – innowacyjny system 
dla nieporównywalnego poziomu bezpieczeństwa.

EPS – klasyczny system 
dla dobrego poziomu bezpieczeństwa.

1 klucz | do wszystkich drzwi
Wystarczy tylko jeden klucz, aby zamknąć wszystkie drzwi.

Niezależnie od tego, czy są to drzwi wejściowe, drzwi do piwnicy, 

do garażu czy też sąsiadującego budynku.

EVVA | wyjątkowe bezpieczeństwo
Dorabianie kluczy i wkładek oraz dostęp do dokumentacji systemów jest 

możliwy u uprawnionych partnerów EVVA wyłącznie za okazaniem karty 

bezpieczeństwa EVVA. W razie naruszenia praw patentowych firma EVVA 

może wszcząć kroki prawne.

System mechaniczne firmy EVVA | 
sprawdzone bezpieczeństwo
Każdy element danego systemu mechanicznego jest niepowtarzalnym 

rozwiązaniem w zakresie techniki i funkcji. W rezultacie powstał produkt 

zapewniający najwyższą jakość i znakomite bezpieczeństwo. Zachęcamy 

do porównania systemów, aby wybrać ten, który najlepiej spełni wy-

magania z zakresu bezpieczeństwa. Jeśli szukasz wygodnego wsuwania 

klucza do zamka, najlepszy będzie system kluczy symetrycznych 4KS. 

A może szukasz wyjątkowej ochrony przed kopiowaniem? W tak przy-

padku zainteresuje Cię system MCS wykorzystujący magnesy trwałe.

Klucze EPS | klasyczne rozwiązanie 
techniczne i wytrzymały design
Sprawdzona technologia EPS doskonale nadaje się do wszechstronnego 

użycia. Szeroki asortyment produktów umożliwia zastosowanie w niemal 

każdej sytuacji montażowej i w prawie wszystkich rodzajach drzwi. Klucz 

EPS to solidna konstrukcja z nowego srebra, dzięki czemu jest on bardzo 

trwały i odporny na zużycie. Ponadto wyraźne kody boczne zapewniają 

podwyższoną ochronę przed kopiowaniem.

Klucze ICS | innowacyjna 

technologia w każdym szczególe
Wyjątkowa technologia wkładek ICS doskonale nadaje się do  

zaawansowanych systemów zamknięć. Elegancki wygląd klucza symetrycz-

nego cieszy się szczególnym powodzeniem wśród osób ceniących stylowy 

design. Ukryte, wewnętrzne nacięcia sprawiają, że bezprawne kopiowanie 

kluczy jest niemalże niemożliwe,gwarantując tym samym jeszcze lepszą 

ochronę przed niepowołanym dorabianiem kluczy.

Klucze MCS | technologia kodowania 
magnetycznego i elegancki design
Firma EVVA jest jedynym producentem, który w swojej ofercie posiada 

magnetyczne systemy zamknięć o tak wysokim standardzie bezpieczeń-

stwa. Szczególnie istotne jest to w przypadku obiektów, w których muszą 

być strzeżone wyjątkowo ważne i niemożliwe do odtworzenia wartości. 

Magnesy trwałe zachowują długą żywotność nawet w ekstremalnych 

warunkach zastosowania. 

Klucze FPS | opatentowana technologia 
podstawowego poziomu bezpieczeństwa
System FPS to dobre, podstawowe rozwiązanie wśród mechanicznych 

systemów zamknięć. Dzięki sprawdzonym rozwiązaniom technologicz-

nym system FPS doskonale nadaje się do małych systemów zamknięć. 

Optymalne wyżłobienia klucza i wynikające z tego niskie zużycie gwaran-

tują wyższy poziom niezawodności.

Zalety systemu EPS w skrócie

  Szeroki asortyment produktów

  Zintegrowane zabezpieczenie przed manipulacją

  Konstrukcja odporna na zużycie

  Wszechstronne zastosowanie

Zalety systemu ICS w skrócie

  System kluczy symetrycznych

  Zabezpieczona wkładka

   Wysokie zabezpieczenia techniczne przed dorabianiem kluczy

  Profesjonalne zastosowanie

Zalety systemu MCS w skrócie

  100% ochrona przed kopiowaniem

  Wyjątkowa technologia magnetyczna

   Najwyższy poziom zabezpieczenia technicznego przed dorabia-

niem kluczy

   Wysokie wymagania odnośnie do precyzji i bezpieczeństwa

Zalety systemu FPS w skrócie

  Konstrukcja odporna na zużycie

  Ze zmiennym profilem klucza

  Okres ważności patentu do 2026 r.

  Do niewielkich systemów zamknięć

4KS – doskonały system 
dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Klucze 4KS | inteligentna 

technologia i funkcjonalność
Opatentowana technologia krzywych 4KS doskonale nadaje się do zasto-

sowania w najtrudniejszych warunkach. Symetryczny klucz zapewnia wy-

godne otwieranie wkładki. Nachodzące na siebie krzywe klucza stanowią 

gwarancję najwyższej ochrony przed nieuprawnionym dorabianiem kluczy.

Zalety systemu 4KS w skrócie

  System kluczy symetrycznych

  Bezsprężynowy, dlatego nie wymagający konserwacji

  Wygodne wsuwanie klucza w zamek

  Wytrzymałe materiały do intensywnego użytkowania
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Analizę systemów firmy EVVA opracowano w formie bezpośredniego porównania.
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