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„Jako przedsiębiorstwo rodzinne 
stawiamy na doskonałą jakość 

produktów i rzetelne relacje 
partnerskie”

Innowacyjna firma o wieloletniej tradycycji 
prosto z serca Europy

Od dziesięcioleci firma EVVA kojarzona jest jednoznacznie z mechanicznymi 
i elektronicznymi systemami kontroli dostępu, które spełniają najwyższe standardy 
techniczne. To, co zapoczątkowane zostało w 1919 roku wraz z założeniem w Wiedniu 
zakładu badawczo-testowo-analitycznego „Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” 
(EVVA), stanowi dziś centralny element naszej filozofii przedsiębiorstwa: sami prowadzimy 
własne prace badawcze, sami dbamy o rozwój i sami produkujemy nasze innowacyjne 
systemy zamknięć i kontroli dostępu.

Jako przedsiębiorstwo rodzinne EVVA jest jedną z najprężniej działających 
międzynarodowych firm w swojej branży: posiada ponad 300 patentów i jest 
reprezentowana poprzez oddziały na 10 rynkach europejskich oraz dystrybutorów na 
całym świecie.

EVVA to niezawodny towarzysz dla klientów, partnerów oraz pracowników. Prosto 
z serca Europy prowadzimy działania w sposób kompetentny, ukierunkowany na cel 
i zorientowany na klienta. W działaniu tym cenimy pełne szacunku partnerstwo 
i ukierunkowanie na nasze wartości.

Stefan Ehrlich-Adám, CEO
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH



Dlaczego warto wybrać firmę EVVA?

Innowacje połączone z tradycją
Mechaniczna wkładka, elektroniczny system dostępowy, w którym smartfon otwiera 
drzwi czy wkładka motoryczna z automatycznym ryglowaniem - siła innowacji jest 
wpisana w DNA firmy EVVA i tak jest już od ponad stu lat.

Referencje z całego świata
Setki tysięcy budynków z różnych branż zostało już wyposażonych w systemy zamknięć 
EVVA. Ich liczba każdego dnia się zwiększa.

Pionierskie i nowatorskie rozwiązania
Do nieustannego rozwoju technicznego know-how w firmie EVVA dąży Daniel 
Düsentrieb. Rezultatem tych działań są nowe, innowacyjne systemy dostępu, zarówno 
mechaniczne, jak i elektroniczne.

Regularnie zgłaszane patenty
Pierwszy zgłoszony patent w firmie EVVA pochodzi z 1937 roku Przedmiotem patentu 
była kłódka z wkładką bębenkową. Od tego czasu firma EVVA uzyskała ponad 300 
patentów, których liczba cały czas rośnie. Najnowsze osiągnięcie patentowe to: FPS i EPS.

Silni partnerzy
Dzięki naszym licznym partnerom powiększają się zasięgi EVVA. Partnerzy są 
najważniejszymi ambasadorami naszej marki, gdyż posiadają doskonałą znajomość 
naszych produktów oraz wysokie kompetencje w zakresie doradztwa i montażu.

Zgromadzona od 1919 roku wiedza
Firma EVVA od 1919 roku opracowuje, rozwija i wytwarza rozwiązania z zakresu 
zabezpieczeń. Rezultatem tych działań są  doskonałe produkty, ugruntowana wiedza, 
bogate doświadczenie oraz wysokie kompetencje.





100% zielonej energii
W głównej siedzibie EVVA w Wiedniu 100% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł 

odnawialnych: przede wszystkim z elektrowni wodnych oraz z własnej instalacji 
fotowoltaicznej, która jest największym komercyjnym obszarem tego typu w Austrii. 
Instalacja pokrywa ok. 5% zapotrzebowania wiedeńskiej siedziby EVVA na energię 
elektryczną i pozwala zmniejszyć emisję CO2 o 65 ton rocznie. Również w swoich 

oddziałach we Włoszech, Holandii i Czechach, firma EVVA korzysta z zasobów energii 
słonecznej.

Czysta produkcja
Wkładki oraz klucze EVVA produkowane są bez użycia oleju, emulsji i wody. Proces 

produkcji Clean Production odbywa się całkowicie na sucho i nie wymaga żadnego ze 
standardowych procesów mycia, które byłyby konieczne w celu usunięcia oleju z narzędzi 

i materiałów do produkcji. Dzięki temu, metalowe opiłki powstałe w produkcji można 
od razu poddać recyklingowi, bez konieczności ich oczyszczania. Za wprowadzenie tej 
innowacji firma EVVA zdobyła już wiele nagród w zakresie zrównoważonego rozwoju. 

Metalowe opiłki w 100% podlegają recyklingowi
Jako firma produkcyjna o dużym obrocie materiałowym deklarujemy, że naszą polityką 
środowiskową jest oszczędne korzystanie z surowców oraz ich ponowne wykorzystanie 

w możliwie jak największym stopniu.  W firmie EVVA wskaźnik recyklingu w stosunku do 
całkowitego wykorzystania materiałów wynosi 70%. Metalowe opiłki, które powstają 

podczas obróbki wkładek EVVA są w 100% ponownie wykorzystywane - i dzieje się tak 
już od dziesięcioleci! U dostawcy surowca są one poddawane przetopieniu i powracają 

w całości do procesu produkcyjnego.

EVVA z tytułem Green Factory



Trzy filary naszego zrównoważonego rozwoju
Zrównoważony rozwój w firmie EVVA opiera się na trzech filarach: ekonomii, ekologii oraz pracownikach 

i sprawach społecznych



Czym jest system 
zamknięć master key?
System zamknięć master key to 
kombinacja wkładek i kluczy 
perfekcyjnie odwzorowujących 
hierarchię organizacji. Główną zaletą 
systemu zamknięć jest możliwość 
zamykania i otwierania  jednym 
kluczem nie tylko wielu drzwi, ale 
także skrzynek pocztowych, wind i szaf 
w budynku. Ułatwia to organizację, 
odciąża pęk kluczy, a na dodatek 
redukuje koszty. 

Systemy zamknięć - dobieramy najlepsze 
rozwiązania
Jako dostawca zabezpieczeń z ponad stuletnim doświadczeniem, znający typowe wymagania różnych 
organizacji w tym zakresie, EVVA projektuje każdy system zamknięć zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami klientów i użytkowników. To nie wszystko, EVVA oferuje także dwa systemy klasy premium: 
4KS i MCS, które znakomicie sprawdzają się w dużych obiektach o złożonej strukturze dostępów.

Twoje korzyści:

 › Prosta organizacja
 › Przejrzysta hierarchia
 › Łatwa administracja
 › Niższe koszty



Łączony system 
zamknięć
Łączony system zamknięć to 
kombinacja rozwiązań mechanicznych 
i elektronicznych w jednym budynku. 
Do zabezpieczania zewnętrznej strefy 
budynków oraz wszędzie tam, gdzie 
ważne jest rejestrowanie i ograniczony 
czasowo dostęp, najlepiej stosować 
elektronikę, natomiast drzwi 
wewnętrzne są zwykle wyposażane 
w systemy mechaniczne. Klucz kombi 
łączy oba typy zabezpieczeń.

System zamknięć dla 
budynków mieszkalnych
Istotną cechą systemów zamknięć 
dla obiektów mieszkalnych jest to, że 
wiele indywidualnych kluczy służy 
także do otwierania wkładki centralnej 
zamontowanej na przykład w wejściu 
głównym lub w pomieszczeniach 
wspólnych. Jednak żaden mieszkaniec 
nie może swoim kluczem otworzyć 
drzwi innego mieszkania. System może 
obejmować także wkładki 
w pomieszczeniach technicznych.

System zamknięć dla 
organizacji
Celem systemu zamknięć w 
organizacjach jest odwzorowanie 
schematu organizacyjnego. Dzięki 
bardzo wydajnym mechanicznym 
systemom zamknięć EVVA może 
odwzorowywać nawet bardzo złożone 
struktury organizacyjne.



Nowość

Witamy w świecie mechanicznych 
i elektronicznych systemów EVVA
EVVA opracowuje i produkuje indywidualne rozwiązania w zakresie 
mechanicznych oraz elektronicznych systemów kontroli dostępu.

Arcydzieła 
mechaniki
Każdy system mechaniczny 
jest unikalny zarówno pod 
względem technologii jak 
i funkcji. Jednak wszystkie mają 
jedną wspólną cechę: najwyższą 
jakość marki.



Hybrydowy majstersztyk 
Elektronika połączona z mechaniką 
w jednej wkładce - rzecz nie do podrobienia, 
ale do zamówienia. W EVVA!

Xesar i AirKey - 
elektroniczne systemy 
zamknięć
EVVA jest projektantem 
i producentem innowacyjnych 
elektronicznych systemów kontroli 
dostępu.



Akura 44
Nowy wymiar elastyczności
Akura 44 to elastyczny system klucza symetrycznego, zaprojektowany głównie z myślą 
o budynkach mieszkalnych. Szczególny nacisk położono na możliwość elastycznego spełniania 
różnorodnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa  w inwestycjach mieszkaniowych, za pomocą 
tylko jednego systemu zamknięć. Dzięki temu można zmieniać poziomy bezpieczeństwa w 
ramach tego samego systemu. Jest to możliwe dzięki opcjonalnej ochronie przed kopiowaniem. 

Akura 44. Jeden system, wiele 
szczegółów

Weryfikacja uprawnień we wkładkach 
Akura 44 odbywa się na kilku poziomach 

jednocześnie,  poprzez kombinację zmiennego 
profilu wzdłużnego, 6 aktywnych elementów 

weryfikujących oraz maksymalnie 10 elementów 
pasywnych, które dodatkowo powiększają 

wydajność obliczeniową. Opcjonalne magnetyczne 
zabezpieczenie przed kopiowaniem chroni w razie 

potrzeby wrażliwe punkty dostępu oraz utrudnia 
kopiowanie kluczy i manipulację wkładki.

Optymalny i ergonomiczny 
kształt główki

Trójwymiarowa 
końcówka 
klucza

Dodatkowe kodowanie pasywnych 
elementów odczytujących

Zmienny
profil wzdłużny

Magnetyczny krążek 
100% zabezpieczenie 

przed kopiowaniem 3D

Wykonanie z wysokiej 
jakości niklowanego srebra
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Certyfikaty częściowo w przygotowaniu. Szczegóły na: www.evva.com

Zalety systemu Akura 44 w skrócie:

 › Opcjonalna ochrona przed kopiowaniem
 › Szeroki wybór wkładek
 › Do systemów zamknięć o przejrzystej 
strukturze
 › Ochrona patentowa 

Pasywny 
element 
odczytujący

Pasywny element 
odczytujący

Zabezpieczenie przed rozwierceniem rdzenia

Aktywne elementy 
odczytujące

Konstrukcja 
modułowa

Adapter sprzęgła

Zabezpieczenie 
przed 

rozwierceniem 
obudowy

Opcja: Układ odczytu 
magnetycznego



Markowa jakość w najlepszej cenie
FPS oferuje najlepsze podstawowe zabezpieczenie, a jednocześnie  niezawodny 
komfort dla użytkowania. FPS może być stosowany w systemach zamknięć o prostej 
strukturze. Dlaczego warto zdecydować się na system zamknięć? Za pomocą 
tylko jednego klucza można uzyskać dostęp do wszystkich drzwi - wejście główne, 
drzwi do mieszkania, schowek w piwnicy czy skrzynka na listy. Klucz FPS jest także 
dostępny w wersji designerskiej, w różnych kolorach.

FPS

FPS. Jeden system, wiele 
szczegółów

System FPS to sprężynowy system sztyftowy 
z pięcioma lub sześcioma aktywnymi sprężynowymi 

elementami odczytującymi. Klucze FPS są mocne, 
odporne na zużycie i trwałe, gdyż wykonane są 
z niklowanego srebra. Cechy autoryzacji klucza 

FPS są weryfikowane we wkładce bębenkowej na 
dwóch poziomach bezpieczeństwa. Wkładka FPS ma 

budowę, blokową.

Optymalny i ergonomiczny kształt główki

Solidny profil wzdłużny

Wykonanie z wysokiej jakości niklowanego srebra

Zoptymalizowany 
typ nacięć na kluczu
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GEPRÜFT
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160B0C4D 90 min Option
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Zalety systemu FPS w skrócie:

 › Jeden klucz do wszystkich zamków
 › Do systemów zamknięć o prostej strukturze
 › Markowa jakość
 › Ochrona patentowa

Sztyft grzybkowy obudowy

Sztyfty obudowy

Zabezpieczenie przed rozwierceniem obudowy

Zabezpieczenie przed rozwierceniem rdzenia

Sztyfty rotora

Szczegóły na: www.evva.com



Najlepszy system sztyftowy
EPS niezawodnie chroni domy prywatne, ale jest również bardzo popularny w systemach 
zamknięć o przejrzystej strukturze, takich jak biurowce, obiekty gastronomiczne lub 
osiedla mieszkaniowe. EPS to udany efekt ciągłego rozwoju sprawdzonych systemów 
sztyftowych firmy EVVA. Wysoki komfort użytkowania i trwałość sprawiają, że jest to 
najlepszy system sztyftowy.

EPS

EPS. Jeden system, wiele 
szczegółów

EPS to sprężynowy system sztyftowy z 5 lub 6 
aktywnymi sprężynowymi elementami kontrolnymi, 

posiadający nawet do 20 kodów bocznych. 
Zintegrowana kontrola antymanipulacyjna klucza we 
wkładce oraz sztyfty SY-MO o podwójnym działaniu 
zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa. Klucze 

EPS to solidne klucze z niklowanego srebra, o dużym 
przekroju poprzecznym. Wkładka jest dostępna 

w wersji, blokowej i modułowej.

Optymalny i ergonomiczny 
kształt główki

Solidny profil 
wzdłużny

Wykonanie z wysokiej jakości 
niklowanego srebra

Zoptymalizowany typ 
nacięć na kluczu

Charakterystyczne 
kodowanie boczne
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Zalety systemu EPS w skrócie:

 › Jeden klucz do wszystkich zamków
 › Odpowiedni dla systemów zamknięć 
o przejrzystej strukturze
 › Szybki montaż dzięki modułowej budowie
 › Ochrona patentowa

Sprężyna sztyftu SY-MO

Listwa kontrolna

Zabezpieczenie przed rozwierceniem obudowy

Zabezpieczenie przed rozwierceniem rdzenia

Sztyft SY-MO

Listwa blokująca

Zabezpieczenie antymanipulacyjne

Szczegóły na: www.evva.com



Mocny i niezawodny
Dzięki ICS powiększasz komfort użytkowania swojego systemu, zapewniasz 
bezpieczeństwo projektowania i inwestycji, a także trwałość i długą żywotność 
systemu. ICS to stabilny system kluczy symetrycznych, charakteryzujący się tak dużą 
wydajnością, że już na etapie projektowania możliwe jest uwzględnienie rezerwy do 
jego potencjalnej rozbudowy. ICS sprawdza się zarówno w biurowcach, 
jak i w szkołach czy akademikach.

ICS

ICS. Jeden system, wiele 
szczegółów

Dzięki różnym technologiom blokowania: 
sprawdzonemu systemowi nacięć, wytrzymałemu 

profilowi wzdłużnemu i charakterystycznemu 
wielopoziomowemu systemowi z wewnętrznymi 

rowkami system ICS zapewnia wysoki poziom 
ochrony. Odczyt klucza odbywa się na pięciu 
poziomach, przy pomocy 13 sprężynujących 
elementów blokujących oraz wytrzymałego 

profilu wzdłużnego, co zapewnia wysoki poziom 
bezpieczeństwa. ICS jest kluczem symetrycznym 

o dużym komforcie użytkowania, dodatkowo 
grubość klucza wynosząca 3 mm i wysokiej jakości 

stop niklu i srebra zapewniają trwałość oraz 
odporność na zużycie. 

Optymalny i ergonomiczny 
kształt główki

Wytrzymały profil 
wzdłużny

Ukryte 
wewnętrzne rowki

Zoptymalizowana 
końcówka klucza

Charakterystyczny 
5-poziomowy system

Masywny 
klucz

Wykonanie z wysokiej 
jakości niklowanego 
srebra

Zwiększona ochrona 
przed kopiowaniem
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Zalety systemu ICS w skrócie:

 › Ulepszona ochrona przed kopiowaniem
 › Do systemów zamknięć o złożonych 
strukturach
 › Wysoki poziom ochrony antywłamaniowej
 › Ochrona patentowa

Sztyft SY-MO

Listwa kontrolna

Sprężyna sztyftu 
SY-MO

Zabezpieczenie przed rozwierceniem rdzenia

Sprężyna sztyftu 
obudowy

Sztyft grzbietowySztyft obudowy
Zabezpieczenie przed rozwierceniem obudowy

Szczegóły na: www.evva.com



Stabilny. Wytrzymały. Bezpieczny
Na systemie 4KS możesz zawsze polegać. Dzięki wysokiemu poziomowi odporności i wytrzymałości 
system sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach i działa po wielu latach tak, jak pierwszego 
dnia. To sprawia, że 4KS to najlepszy wybór do zastosowania w najtrudniejszych warunkach: wysoko 
w górach lub w zakładach produkcyjnych, w których występują silne zanieczyszczenia. Jednak to nie 
wszystko. System 4KS oferuje także znakomite możliwości kombinatoryki pozycji zamykających, co jest 
cechą niezbędną do realizacji bardzo złożonych systemów zamknięć.

4KS

4KS. Jeden system, wiele 
szczegółów

Inaczej niż w przypadku tradycyjnych systemów 
zamknięć elementy blokujące we wkładce 4KS są 

przesuwane przez wyfrezowane na kluczu krzywe. 
Łącznie 12 niesprężynujących, masywnych elementów 
blokujących jest ustawianych w określonych pozycjach. 
Wymuszone sterowanie sześcioma krzywymi na kluczu 
jest weryfikowane za pomocą dwóch listew bocznych. 

Dzięki krzyżującym się wyfrezowanym krzywym 
na kluczu manipulacja wkładki jest praktycznie 

niemożliwe. 

Optymalny i ergonomiczny kształt główki

Dodatkowe kodowanie

Zoptymalizowany kształt 
końcówki klucza ułatwiający 
wsuwanie do wkładki

System przecinających się 
krzywych

Wykonanie z wysokiej 
jakości niklowanego srebra
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Zalety systemu 4KS w skrócie:

 › Niezwykle odporny i trwały
 › Do systemów zamknięć o bardzo złożonych 
strukturach
 › Technologia bezsprężynowa
 › Ochrona patentowa

Listwa sprawdzająca 
z hartowanego metalu

Rolka zapadkowa Zabezpieczenie przed rozwierceniem rdzenia

Sztyft 
SY-MO

Dodatkowe kodowanie Zabezpieczenie przed rozwierceniem obudowy

Szczegóły na: www.evva.com



100% ochrony przed kopiowaniem
Unikalne w skali światowej zabezpieczenie w systemie MCS sprawia, że jego użytkownicy 
nie muszą się o nic martwić. Wynika to z jednej strony z faktu, iż klucz jest całkowicie 
zabezpieczony przed kopiowaniem, a z drugiej z ogromnego potencjału obliczeniowego MCS. 
Już w fazie projektowania można uwzględnić rezerwy kombinacji zamykających. Oznacza to, 
że chroniony obiekt może być rozbudowywany, a wraz z nim będzie się także rozwijać system 
MCS.

MCS

MCS. Jeden system, wiele 
szczegółów

Wkładka MCS zawiera 8 swobodnie obracających się 
rotorów magnetycznych znajdujących się po lewej 
i prawej stronie rdzenia, które przyporządkowane 

są do krążków magnetycznych znajdujących się na 
kluczu. Uprawniony klucz z odpowiednim kodem 

umieszcza rotory magnetyczne w pozycji zamykania. 
Mechanizm następnie daje sygnał do zamknięcia. 
Klucze MCS łączą dwie technologie zabezpieczeń 
zapewniając potrójną ochronę: kod magnetyczny 

oraz dwa kody mechaniczne. 

Optymalny i ergonomiczny kształt główkiPrecyzyjny profil wzdłużny

Zoptymalizowany 
kształt końcówki klucza

Krążki 
magnetyczne

Mechaniczne kodowanie 
uzupełniające

Wykonanie z wysokiej 
jakości niklowanego srebra
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Zalety systemu MCS w skrócie:

 › Ochrona przed kopiowaniem 3D
 › Odpowiedni do dużych i złożonych systemów 
zamknięć
 › Bardzo wysoki poziom ochrony 
antywłamaniowej
 › Ochrona patentowa

Element stabilizujący klucz

Element blokujący

Rotor magnetyczny
Element boczny z 
ochroną przeciążeniową

Zabezpieczenie przed 
rozwierceniem obudowy

Zabezpieczenie przed 
rozwierceniem rdzenia

Szczegóły na: www.evva.com



Po prostu inteligentny 
W systemie AirKey kluczem jest smartfon. Takie rozwiązanie zapewnia wyższe 
bezpieczeństwo, elastyczność użytkowania oraz pełną kontrolę nad dostępem do 
drzwi. Co jest do tego potrzebne? Wkładka AirKey, smartfon, dostęp do Internetu 
i już można przesyłać klucze za pomocą wiadomości SMS i zarządzać systemem 
online. Czyż nie jest to inteligentne rozwiązanie?

AirKey

AirKey: Tak dynamiczny, jak 
potrzeby klientów

AirKey to elektroniczny system zamknięć, 
przeznaczony do współpracy z nową generacją 

urządzeń mobilnych, będący odpowiedzią na 
dynamicznie zmieniające się środowisko pracy 
i życia prywatnego. Wygodne przekazywanie 

kluczy przez Internet bezpośrednio na smartfon, 
wiele inteligentnych funkcji systemu a wszystko 

to przy zachowaniu najwyższych standardów 
bezpieczeństwa.

Najważniejsze funkcje oprogramowania

Przesyłanie klucza 
(Send a key)

Udostępnianie 
komponentów

Multi-
administracja

Interfejs
AirKey Cloud Interfejs

Geoznakowanie 
(Geo-tagging)

Tryb biurowy 
(Office mode)



Zalety systemu AirKey w skrócie:

 › Wysyłanie kluczy przez Internet
 › Bezpłatna aplikacja i moduł zarządzania online
 › Rozwiązanie dla małych oraz złożonych systemów 
zamknięć
 › Najwyższe bezpieczeństwo danych

Spełnia wymagania rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych



Po prostu różnorodny
Kontrola, bezpieczeństwo i elastyczność połączone w innowacyjnym elektronicznym 
systemie zamknięć to właśnie Xesar. Niezależnie, czy są to kompleksy mieszkalne, 
placówki oświaty lub kompleksy biurowe, systemem Xesar można łatwo i bezpiecznie 
zarządzać. To Ty decydujesz, czy będzie to realizowane w sieci lokalnej, czy w chmurze.

Xesar

Xesar. Jeden system, wiele 
możliwości

Xesar jest odpowiednim rozwiązaniem dla małych 
lub dużych systemów kontroli dostępu i może być 
rozbudowany wraz z Twoimi potrzebami. System 

Xesar można zainstalować na jednym komputerze, 
ale także na wielu komputerach dzięki udostępnianiu 

na serwerze lub w chmurze. To sprawia, że system 
Xesar jest po prostu wszechstronny.

Najważniejsze funkcje oprogramowania

Przejrzysta 
prezentacja na 
ekranie

Wyższy komfort 
dzięki czytnikom 
naściennym online

Różnorodność 
rozwiązań dzięki 
interfejsowi

Personalizacja na 
pulpicie

Wyższe 
bezpieczeństwo 
z zastosowaniem 
trybu sklep (Shop)

Większa 
elastyczność 
dzięki obsłudze 
wielostanowiskowej



Spełnia wymagania rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych

Zalety systemu Xesar w skrócie:

 › Tryb wielostanowiskowy z wykorzystaniem ról 
użytkowników
 › Szeroka gama produktów
 › Atrakcyjne modele płatności
 › Elastyczna rozbudowa systemu



System EMZY w skrócie:

 › Automatyczne blokowanie i odblokowanie
 › Łatwa modernizacja
 › Prosta konfiguracja za pośrednictwem 
aplikacji
 › Interfejs do systemów obcych

Prosta automatyka
Chcesz mieć pewność, że określone drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, prowadzące do stref 
wrażliwych będą blokowane i odblokowywane automatycznie? Na przykład, że drzwi 
wejściowe do wspólnie użytkowanego biura będą w godzinach pracy stale otwarte, 
a następnie bezpiecznie zamknięte? W takim razie zaufaj EMZY, wkładce motorycznej EVVA, 
która zrobi to automatycznie i niezawodnie.

EMZY 

Prosta konfiguracja za 
pośrednictwem aplikacji

Wkładka EMZY jest uruchamiana po montażu, 
za pomocą aplikacji konfiguracyjnej. Podczas 

uruchamiania wkładka EMZY poznaje parametry 
zamka oraz drzwi, po czym dostosowuje do nich 

swój moment obrotowy. 



Elektronika i mechanika razem
Wkładka hybrydowa stwarza wiele nowych możliwości rozwiązań. 
Elektroniczne systemy Xesar lub AirKey wewnątrz, a mechaniczne 
na zewnątrz lub odwrotnie - wszystko zależy od konkretnych 
wymagań dla poszczególnych rozwiązań. Korzyści dla użytkowników: 
zwiększona ochrona antywłamaniowa i szybki dostęp w sytuacjach 
awaryjnych oraz klucz kombi EVVA, który łączy oba te systemy.

Wkładka Hybrid

Wkładka hybrydowa w skrócie:

 › System mechaniczny i elektroniczny w jednej 
wkładce
 › Możliwość połączenia ze wszystkimi dostępnymi 
modułowymi systemami mechanicznymi
 › Szybkie przekształcenie systemu mechanicznego 
w system połączony z elektroniką



Odpowiednia wkładka dla każdego kraju
Firma EVVA oferuje wiele wariantów wkładek nie tylko dla poszczególnych krajów, 
ale także różne wkładki w ramach jednego systemu. W niektórych systemach takich 
różnych wariantów może być nawet ponad 100.  Umożliwia to zastosowanie tylko 
jednego systemu zamknięć: od drzwi wejściowych po szafy. 



CLA

SW

WC

VAR
A

B

Z

BSZ

Dodatkowe opcje wkładek
W każdym systemie dostępowym EVVA oferuje szereg opcji. Rozwiązania te sprawiają, że 
bezpieczne wkładki EVVA stają się jeszcze bardziej bezpieczne. Chcemy zwrócić szczególną uwagę 
na sześć z nich. Potrzebujesz więcej informacji na ten temat? Zapytaj o szczegóły eksperta firmy 
EVVA!

BSZ – tzw. funkcja bezpiecznego sprzęgła
Idealne rozwiązanie w sytuacjach wymagających awaryjnego otwarcia drzwi. 
Umożliwia otwieranie wkładki także wówczas, gdy po przeciwnej stronie włożony jest 
autoryzowany klucz. Pozwala także uniknąć nieskutecznych uprawnień dostępu przez 
omyłkowo włożony klucz.

SW-[A,I,B] – zabezpieczenie przed pyłem i warunkami 
atmosferycznymi
Opcja ta ma zastosowanie w miejcach narażonych na działanie warunków 
atmosferycznych oraz w środowisku o dużym zanieczyszczeniu. Elementy zamykające 
chronią kanał klucza przed zanieczyszczeniami.

WC - funkcja dla łazienek
Wkładka z gałką oraz biało-czerwonym wskaźnikiem zajętego pomieszczenia. Ma 
zastosowanie w drzwiach łazienek i toalet. Umożwliwia awaryjne otwarcie drzwi z 
zewnątrz za pomocą płaskiego przedmiotu.

CLA - rozwiązanie dla szkół
Do drzwi, które pomimo zablokowanej gałki od wewnętrznej strony można otworzyć 
z zewnątrz. Na przykład w salach lekcyjnych. Od wewnątrz drzwi można otworzyć za 
pomocą gałki, ale nie można ich zablokować. Klucz po stronie zewnętrznej ma funkcję 
priorytetu i może otworzyć drzwi także wówczas, gdy gałka od wewnętrznej strony jest 
przekręcona

VAR - funkcja przekodowania VARIO
Gdy zachodzi konieczność szybkiego zapewnienia bezpieczeństwa. W przypadku 
zagubienia lub kradzieży klucza, można za pomocą klucza VARIO-B przekodować jeden 
raz wkładkę. W ten sposób bezpieczeństwo systemu zostaje natychmiast przywrócone.

Z[...] - Zębatka [ilość zębów]
Wkładka z zębatką ma zastosowanie w zamkach wieloryglowych, zamkach ryglowych 
lub specjalnych zamkach wpuszczanych.



Park technologiczny Raaba | AT
Xesar i 3KSplus

China Unicom | HK
ICS

Narodowe Muzeum Techniki | CZ
EPS

Lotnisko w Wiedniu | AT
MCS

The DUO | SG
EPS

Galeria Bałtycka | PL
3KSplus

Primetower | CH
ICS

Beak Serviced Apartment | HK
AirKey

Słoweński Bank Centralny | SVN
EPS

Międzynarodowe referencje
Systemy kontroli dostępu firmy EVVA sprawiają, że życie ludzi na całym świecie jest prostsze, bardziej 
komfortowe i bezpieczne. Przedstawiamy wybór naszych obiektów referencyjnych na całym świecie.



Studia filmowe Warner Brothers | UK
EPS

Górska Kolejka Linowa w Kaprun | AT
Xesar

Uniwersytet Curtin | AU
3KSplus

Szpital Agios-Andreas Patras | GR EPS

Skibbroen | DK
EPS

Port Newcastle | AU
3KSplus

Centrum konferencyjne Burgos | ES
ICS

weXelerate | AT
AirKey

Budynek mieszkalny Sopruse Pst 33 | EST
ICS



Unikalny serwis EVVA
Od 1919 roku EVVA koncentruje się na potrzebach klientów. Dlatego oferujemy produkty dostosowane do 
oczekiwań rynku, najlepszy serwis produktowy i doradczy dla klientów i partnerów oraz zaawansowane 
know-how z zakresu projektowania systemów zamknięć, które zwiększają komfort użytkowników i zapewniają 
korzyści ekonomiczne.

Profesjonalne 
systemy zamknięć

System zamknięć określa, kto 
i gdzie może uzyskać dostęp. 
EVVA dysponuje obszernym 
know-how nie tylko w zakresie 
projektowania systemów 
zamknięć, lecz oferuje także 
bardzo wydajne systemy kontroli 
dostępu, mogące odwzorować 
dowolnie złożoną strukturę 
uprawnień.

Portal partnerski 
firmy EVVA
W portalu partnerskim znajdziesz 
wszystko, co jest potrzebne do 
efektywnej codziennej pracy 
partnera EVVA: cenniki, katalogi, 
arkusze specyfikacji oraz 
możliwość zgłoszenia udziału 
w szkoleniach.

Mechanika i 
elektronika
EVVA Wiedeń jest jednym 
z niewielu producentów, 
który opracowuje i wytwarza 
mechaniczne i elektroniczne 
systemy zabezpieczeń, 
a następnie eksportuje je do 
odbiorców na całym świecie.

Najlepsze 
doradztwo
EVVA jest niezawodnym 
partnerem. Jeśli masz pytania 
techniczne o produkty EVVA lub 
potrzebujesz wsparcia 
w projektowaniu systemu, 
możesz liczyć na naszą pomoc!



Innowacje Made in Austria

Zaufaj firmie rodzinnej, 

która od 100 lat prowadzi 

badania, opracowuje 

i produkuje nowe 

rozwiązania w duchu 

szacunku i bliskiej 

współpracy z partnerami. 

EVVA – czołowy producent 

elektronicznych i 

mechanicznych systemów 

zamknięć w Europie!
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