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„Ako rodinný podnik zaručujeme 
excelentnú kvalitu produktov a 

spoľahlivé partnerstvá“

Tradičný inovátor zo srdca Európy

EVVA je už desaťročia synonymom pre mechanické a elektronické prístupové systémy na 
najvyššej technickej úrovni. To, čo sa začalo v roku 1919 založením „Inštitútu pre výskum, 
experimenty a aplikáciu“ (EVVA) vo Viedni, je dodnes ústredným prvkom našej firemnej 
filozofie: sami realizujeme výskum a vývoj a tiež vyrábame naše inovatívne prístupové 
riešenia. 

Ako rodinný podnik sa EVVA radí k medzinárodne najúspešnejším podnikom svojho 
odvetvia: viac ako 300 patentov a zastúpenie prostredníctvom pobočiek na 10 
európskych trhoch a distribútorov po celom svete.

EVVA je spoľahlivý sprievodca pre zákazníkov, partnerov a zamestnancov. V srdci 
Európy pracujeme kompetentne, cieľavedome a orientujeme sa na zákazníka. Dôležité sú 
pre nás partnerstvá s dôrazom na rešpekt a jasná orientácia na hodnoty.

Stefan Ehrlich-Adám, CEO
EVVA Sicherheitstechnologie  GmbH



Dobré dôvody pre EVVA

Inovácia s tradíciou
Mechanická cylindrická vložka s časovou funkciou, elektronický prístupový systém, pri 
ktorom smartfón otvára dvere, elektromotorická cylindrická vložka, ktorá sa uzamyká 
automaticky – inovačná sila je zakotvená v DNA firmy EVVA. A to už viac ako sto rokov.

Globálne referencie
Uzamykacími systémami EVVA už boli vybavené stovky a tisícky budov. Pokrývame všetky 
odvetvia všetkých veľkostí, pričom každým dňom pribúdajú ďalšie.

Oduševnenie priekopníkov a bádateľov
Podľa Daniela Düsentrieba EVVA neustále dokazuje svoju nápaditosť a svoje technické 
know-how. Výsledkom sú neustále nové inovatívne mechanické a elektronické prístupové 
systémy.

Neustále nové patenty
Prvý patent EVVA siaha do roku 1937. EVVA ho získala na svoj cylindrický visiaci zámok. 
Momentálne EVVA vlastní viac ako 300 patentov a neustále pribúdajú nové. Posledné 
patentové úspechy: FPS a EPS

Silní partneri
Naši početní Partneri sú predĺženou rukou EVVA. Sú našimi najdôležitejšími vyslancami 
značky, sú najlepšie oboznámení s našimi produktmi a kompetentní v poradenstve aj 
realizácii.

Zhromažďovanie poznatkov od roku 1919
EVVA skúma, vyvíja a vyrába bezpečnostnú techniku od roku 1919.  
Výsledkom sú vynikajúce produkty, poznatky, skúsenosti a kompetencia.





100 % zelená elektrická energia
Prúd v centrále vo Viedni pochádza zo 100 % z obnoviteľných zdrojov, predovšetkým 
z vodnej energie a vlastného fotovoltického zariadenia, ktoré je najväčšou komerčnou 

fotovoltickou plochou Rakúska. Naše fotovoltické systémy vo Viedni pokrývajú približne 
5 % spotreby elektriny pobočky EVVA Viedeň a každý rok šetria 65 ton emisií CO², ktoré 
sa nevypúšťajú do životného prostredia. Aj v našich pobočkách v Taliansku, Holandsku a 

Česku využíva EVVA slnečnú energiu.

Clean Production
Naše cylindrické vložky a kľúče vyrábame bez oleja, emulzií a vody. Stroj Clean Production 

je založený na suchej výrobe a nevyžaduje žiadne z bežne používaných následných 
procesov umývania výrobných dielov na čistenie od oleja. Aj kovové piliny je možné ihneď 
recyklovať bez akéhokoľvek čistenia. Za tieto inovácie v oblasti trvalej udržateľnosti firma 

EVVA už získala početné ocenenia. 

100 % recyklácia kovových pilín
Sme výrobný závod s vysokým vstupom a výstupom materiálu, a preto je našou 
environmentálnou politikou používať suroviny úsporne a čo najviac ich využívať 

opakovane. Miera recyklácie spoločnosti EVVA v pomere k celkovej spotrebe materiálu 
bola naposledy na úrovni 70 %. Naše kovové piliny, ktoré vznikajú pri obrábaní 

uzamykacích cylindrických vložiek EVVA, sa opätovne používajú na 100 % – a to už 
niekoľko desaťročí! Tavia sa u dodávateľa a kompletne sa znova využívajú vo výrobnom 

procese.

EVVA je Green Factory



Tri piliere našej udržateľnosti
Udržateľnosť u EVVA spočíva na troch pilieroch: ekonomika, ekológia, ako aj zamestnanci a sociálne záležitosti



Čo je to uzamykací 
systém?
Uzamykací systém je kombinácia 
cylindrických vložiek a kľúčov, ktorá 
dokonale odzrkadľuje hierarchiu 
organizácie. Veľmi veľkou výhodou 
uzamykacieho systému je, že 
jediným kľúčom sa môžu uzamykať 
nielen viaceré dvere, ale aj poštové 
schránky, výťahy a skrine v budove. To 
zjednodušuje organizáciu, odľahčuje 
zväzok kľúčov a ešte aj šetrí náklady. 

Uzamykacie systémy – prinášame vám ideálne 
kombinácie
Vďaka dlhoročným skúsenostiam dodávateľa v oblasti zabezpečenia pozná EVVA požiadavky 
organizácií na bezpečnosť a plánuje každý uzamykací systém podľa individuálnych potrieb zákazníkov a 
používateľov. A nielen to, pretože EVVA má vo svojom programe aj dva prémiové systémy 4KS a MCS, 
ktoré dokážu odzrkadliť aj tú najzložitejšiu hierarchiu uzamykania.

Prehľad výhod

 › Jednoduchá organizácia
 › Jasné hierarchie
 › Väčšia prehľadnosť
 › Nižšie náklady



Kombinovaný uzamykací 
systém
Kombinovaný uzamykací systém 
spája mechaniku a elektroniku v 
jednej budove. Vo vonkajšom plášti 
budovy a všade tam, kde je dôležité 
protokolovanie a časovo ohraničený 
prístup, svoje uplatnenie prednostne 
nachádza elektronika, vnútorné dvere 
sú spravidla vybavené mechanikou. 
Kombinovaný kľúč spája oba 
bezpečnostné svety.

Uzamykací systém pre 
obytnú budovu
Špecialitou uzamykacích systémov pre 
obytné budovy je, že viaceré jednotlivé 
kľúče dokážu uzamykať jednu centrálnu 
uzamykaciu cylindrickú vložku (napr. 
centrálny prístup alebo spoločné 
priestory). Avšak žiadny obyvateľ sa so 
svojím kľúčom nedostane do bytu iného 
obyvateľa. Takisto možno integrovať 
uzamknutie pre technikov.

Uzamykací systém pre 
organizácie
Cieľom uzamykacieho systému pre 
organizácie je odzrkadlenie funkčnej 
organizačnej schémy. So svojimi 
mechanickými uzamykacími systémami s 
veľmi vysokými úžitkovými vlastnosťami 
dokáže EVVA odzrkadľovať aj extrémne 
zložité organizačné štruktúry.



Novinka

Vitajte vo svete mechaniky 
a elektroniky EVVA
EVVA vyvíja a vyrába individuálne riešenia v oblasti 
mechanických a elektronických prístupových systémov.

Mechanické 
majstrovské diela
Každý mechanický systém je 
z hľadiska techniky i funkčnosti 
jedinečný. Ich spoločnou črtou 
je najlepšia kvalita značky.



Hybridný majstrovský kúsok 
Elektronika skombinovaná s mechanikou v jednej 
cylindrickej vložke – to je jedinečný systém 
spoločnosti EVVA.

Elektronické 
majstrovské diela 
Xesar a AirKey
EVVA vyvíja a vyrába inovatívne 
elektronické prístupové systémy.



Akura 44
Nový rozmer flexibility
Akura 44 je flexibilný systém obojstranných kľúčov, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre 
bytové domy. Zvláštny dôraz sa pri tom kládol na to, aby jeden uzamykací systém 
flexibilne pokryl rozmanité bezpečnostné požiadavky v rámci projektu pre bytové 
domy. Vďaka tomu je napríklad možné meniť bezpečnostnú úroveň v rámci jedného 
systému. Všetko vďaka voliteľnej ochrane proti kopírovaniu. 

Akura 44. Jeden systém, mnoho 
detailov

Dopytovanie oprávnenia pri cylindrických vložkách 
Akura 44 prebieha vo viacerých rovinách súčasne, 

a to prostredníctvom kombinácie variabilného 
pozdĺžneho profilu, 6 aktívnych overovacích 

prvkov a až 10 pasívnych prvkov, ktoré rozširujú aj 
kapacity obrábania. Voliteľná magnetická ochrana 

proti kopírovaniu v prípade potreby chráni citlivé 
prístupové body a sťažuje kopírovanie kľúča, ako aj 

manipuláciu s cylindrickou vložkou.

optimálne uchopenie 
a ergonómia

3D tvar hrotu 
kľúča, torzná 
krivka

dodatočné kódovanie pre 
pasívne overovacie prvky

variabilný
pozdĺžny profil

s magnetom 
100 % bezpečnosť voči 

3D tlači

z kvalitného 
argentanu



Option

NBÚ

B 5351

GEPRÜFT
WZ6-B90 min

VdS
Option160B0C6B

EN
1303

Option

SS
3522

Certifikácie sa čiastočne pripravujú. Podrobnosti nájdete na www.evva.com

Prehľad výhod Akura 44

 › Voliteľná ochrana proti kopírovaniu
 › Široký sortiment cylindrických vložiek
 › Pre dobre štruktúrované uzamykacie 
systémy
 › Patentovaný systém 

pasívny 
overovací prvok

pasívny 
overovací prvok

ochrana jadra proti odvŕtaniu

aktívne 
overovacie prvky

sériovo 
modulárne

adaptér spojky

ochrana tela 
proti odvŕtaniu

voliteľne: magnetický 
overovací prvok



Značková kvalita za najlepšiu cenu
FPS poskytuje najlepšiu jednoduchú bezpečnosť a spoľahlivý komfort. FPS sa môže 
používať v jednoducho štruktúrovaných uzamykacích systémoch. Prečo uzamykací 
systém? Iba jediným kľúčom sa dajú uzamykať všetky dvere – domový vchod, dvere 
bytu, pivničný priestor, poštová schránka. Kľúč FPS je k dispozícii aj ako dizajnový 
kľúč v mnohých rozličných farbách.

FPS

FPS. Jeden systém, mnoho 
detailov

FPS je odpružený kolíkový systém s 5 alebo 6 
aktívnymi, odpruženými overovacími prvkami. 

Kľúč FPS je silný argentanový kľúč, odolný voči 
opotrebovaniu a s dlhou životnosťou. Bezpečnostné 
znaky kľúča FPS sa overujú v uzamykacej cylindrickej 

vložke na dvoch bezpečnostných úrovniach. 
Cylindrická vložka FPS sa vyrába v kompaktnej 

konštrukcii.

optimálne uchopenie a ergonómia

robustný pozdĺžny profil

z kvalitného argentanu

optimalizované 
frézovanie zárezov



B 5351

GEPRÜFT
WZ4-BZ

EN
1303
160B0C4D 90 min Option

NBÚ

Prehľad výhod systému FPS

 › Jeden kľúč pre všetko
 › Pre jednoducho štruktúrované uzamykacie 
systémy
 › Značková kvalita
 › Patentovaný systém

výkyvný kolík

kolíky tela

ochrana tela proti odvŕtaniu

jadro chránené proti odvŕtaniu

kolíky jadra

Podrobnosti nájdete na www.evva.com



To najlepšie z kolíkových systémov
EPS spoľahlivo chráni rodinné domy, avšak zároveň je aj často a rád používaným 
prístupovým systémom v jasne štruktúrovaných uzamykacích systémoch, ako napríklad 
v kancelárskych budovách, gastronómii alebo v bytovej výstavbe. EPS je úspešným 
výsledkom neustáleho ďalšieho vývoja overených kolíkových systémov EVVA. Vďaka 
vysokému používateľskému komfortu a dlhej životnosti ide o najlepší z kolíkových 
systémov.

EPS

EPS. Jeden systém, mnoho 
detailov

EPS je odpružený kolíkový systém s 5 alebo 6 
aktívnymi odpruženými overovacími prvkami, 
ktorý ponúka až 20 prídavných postranných 

kódovaní. Integrovaná manipulačná kontrola kľúča 
v cylindrickej vložke, ako aj blokovacie kolíky s 

dvojitým účinkom zaisťujú vysokú bezpečnosť. Kľúče 
EPS sú silné argentanové kľúče s veľkými prierezmi 

kľúča. Cylindrická vložka je k dispozícii v kompaktnej 
a modulárnej konštrukcii.

optimálne uchopenie 
a ergonómia

robustný 
pozdĺžny profil

z kvalitného argentanu

optimalizované 
frézovanie zárezov

jedinečné postranné 
kódovanie



EN
1303
160B0C6D 90 min

B 5351

GEPRÜFT
WZ6-BZ

VdS
Option

NBÚ

Option

SS
3522

Prehľad výhod systému EPS

 › Jeden kľúč pre všetko
 › Pre jasne štruktúrované uzamykacie systémy
 › Rýchla montáž vďaka voliteľnej modulárnej 
konštrukcii
 › Patentovaný systém

pružina blokovacieho kolíka

kontrolná lišta

ochrana tela proti odvŕtaniu

jadro chránené proti odvŕtaniu

blokovací kolík

blokovacia lišta

manipulačná kontrola

Podrobnosti nájdete na www.evva.com



Silný a spoľahlivý
S ICS zvyšujete komfort vo vašom systéme, získavate istotu v oblasti plánovania a 
investičnej návratnosti a môžete sa spoľahnúť na robustnosť a dlhú životnosť systému. 
ICS je stabilný systém obojstranných kľúčov, ktorý je natoľko vypočítateľný, že už pri 
plánovaní sa dajú zohľadniť rezervy uzamykacieho systému. Či už v kancelárskej budove, 
v škole alebo v študentskom domove – ICS vždy presvedčí.

ICS

ICS. Jeden systém, mnoho 
detailov

ICS ponúka rôzne uzamykacie technológie pre 
vysokú ochranu: odolný pozdĺžny profil a výrazný 

systém drážok s vnútornými zárezmi. Overenie kľúča 
pritom prebieha v 5 drážkach prostredníctvom 

13 odpružených blokovacích prvkov a odolného 
pozdĺžneho profilu, čo zaisťuje vysokú bezpečnosť. 

Ako obojstranný kľúč sa ICS stará o komfort, vďaka 
3 mm hrúbke a kvalitnej argentanovej zliatine je kľúč 

veľmi odolný voči opotrebovaniu. 

optimálne uchopenie 
a ergonómia

odolný pozdĺžny 
profil

prekryté 
vnútorné výrezy

optimalizovaný 
hrot kľúča

výrazný systém 5 
drážok

masívny kľúč

z kvalitného 
argentanu

zvýšená ochrana 
pred kopírovaním



B 5351

GEPRÜFT
WZ6-BZ

VdS
Option

EN
1303
160B0C6D 90 min Option

NBÚ
Option

SS
3522

Prehľad výhod systému ICS

 › Zvýšená ochrana proti kopírovaniu
 › Pre komplexne štruktúrované uzamykacie 
systémy
 › Vysoká ochrana proti vlámaniu
 › Patentovaný systém

blokovací kolík

kontrolná lišta

tlačná pružina pre 
blokovací kolík

jadro chránené proti odvŕtaniu

tlačná pružina 
kolíka do tela

drážkový kolíkkolík tela
ochrana tela proti odvŕtaniu

Podrobnosti nájdete na www.evva.com



Stabilnejší. Silnejší. Bezpečnejší
Na 4KS sa jednoducho môžete spoľahnúť. Vďaka vysokej odolnosti uzamyká systém 
aj za najnepriaznivejších okolností a ešte aj po mnohých rokoch ako v prvý deň. 
Vďaka tomu je 4KS najlepšou voľbou pre najnáročnejšie situácie – vysoko v horách 
alebo vo výrobných prevádzkach s vysokým zaťažením nečistotami. Ale nielen to. 
4KS je tiež extrémne vypočítateľný, takže sa dajú realizovať aj veľmi komplexne 
štruktúrované uzamykacie systémy.

4KS

4KS. Jeden systém, mnoho 
detailov

Na rozdiel od iných uzamykacích systémov sa 
blokovacie prvky v cylindrickej vložke 4KS pohybujú 

po vyfrézovaných drážkach kľúča. Celkovo 12 
neodpružených, masívnych blokovacích kolíkov sa 

vďaka tvaru 6 drážok kľúča presunie do určitej polohy 
a overí sa 2 posuvnými závorami. S kľúčom sa z 

dôvodu pretínajúceho sa frézovania drážok prakticky 
nedá manipulovať. 

optimálne uchopenie a ergonómia

prídavné kódovanie
optimalizovaný hrot kľúča 
pre jednoduchšie zasúvanie

systém pretínajúcich sa 
drážok

z kvalitného 
argentanu



Option

NBÚ

B 5351

GEPRÜFT
WZ6-BZ90 min

VdS
Option

EN
1303
160B0C6D

Option

SS
3522

Prehľad výhod 4KS

 › Odolný a s extrémne dlhou životnosťou
 › Pre veľmi komplexne štruktúrované uzamykacie 
systémy
 › Bezpružinová technológia
 › Patentovaný systém

blokovacia posuvná 
závora z tvrdokovu

aretačný prvok jadro chránené proti odvŕtaniu

blokovací 
kolík

prídavné kódovanie ochrana tela proti odvŕtaniu

Podrobnosti nájdete na www.evva.com



100% ochrana proti kopírovaniu
S celosvetovo jedinečnou bezpečnosťou MCS je u každého prevádzkovateľa uzamykacieho 
systému MCS automaticky zaistený pocit bezstarostnosti. Toto je možné na jednej 
strane vďaka 100 % ochrane proti kopírovaniu kľúča, na druhej strane vďaka enormnej 
vypočítateľnosti MCS. Už pri plánovaní uzamykacieho systému sa dajú zakalkulovať rezervy 
uzamykacieho systému. To znamená, že váš objekt môže rásť a rásť a … MCS rastie spolu s 
ním.

MCS

MCS. Jeden systém, mnoho 
detailov

V cylindrickej vložke MCS sa vľavo a vpravo od otvoru 
na kľúč nachádza celkovo osem voľne otáčateľných 

magnetických rotorov, ktorým sú pridelené štyri 
okrúhle magnety kľúča MCS. Oprávnený kľúč uvádza 

magnetické rotory do uzavretej polohy. Vyššie 
sa nachádzajúca mechanika udeľuje povolenie 
na zamknutie. Kľúč MCS kombinuje hneď dve 

technológie pre trojitú bezpečnosť: jedno magnetické 
a dve mechanické kódovania. 

optimálne uchopenie a ergonómiaprecízny pozdĺžny profil

optimalizovaný 
hrot kľúča

magnety

prídavné mechanické 
kódovanie

z kvalitného 
argentanu



EN
1303
16010C6D 90 min Option

B 5351

GEPRÜFT
WZ6-BZ Option

NBÚ

Prehľad výhod systému MCS

 › Bezpečnosť voči 3D tlači
 › Pre náročne štruktúrované uzamykacie systémy
 › Veľmi vysoká ochrana proti vlámaniu
 › Patentovaný systém

aretačný kolík

blokovací prvok

magnetický rotor
Zádržný segment s ochra-
nou pred preťažením

ochrana tela 
proti odvŕtaniu

jadro chránené 
proti odvŕtaniu

Podrobnosti nájdete na www.evva.com



Jednoducho smart 
Vďaka AirKey sa smartfón premieňa na kľúč. To zvyšuje vašu bezpečnosť, vašu 
flexibilitu a dáva vám úplnú kontrolu nad vašimi dverami. Čo k tomu potrebujete? 
Cylindrickú vložku AirKey, smartfón a internet a ihneď môžete odosielať vaše kľúče 
prostredníctvom SMS a spravovať váš uzamykací systém online. Skutočne smart 
riešenie!

AirKey

AirKey. Taký dynamický ako 
potreby zákazníka

AirKey je elektronický uzamykací systém pre 
novú mobilnú generáciu a odpoveď na dynamiku 

moderných pracovných a súkromných svetov. 
Flexibilné odovzdávanie kľúča cez internet priamo na 
smartfón pri zachovávaní najvyšších bezpečnostných 
štandardov a mnohé inteligentné softvérové funkcie 

presvedčia jednoducho.

Hlavné softvérové funkcie

Send a Key

Zdieľanie 
komponentov

Multiadministrácia
Rozhranie
AirKey Cloud Interface

Geotagging

Office Mode



Prehľad výhod AirKey

 › Odosielanie kľúča cez internet
 › Bezplatná aplikácia a online správa
 › Pre malé až komplexné uzamykacie systémy
 › Maximálna bezpečnosť dát

Spĺňa všeobecné nariadenie o ochrane údajov EÚ



Jednoducho mnohostranný
Kontrola, bezpečnosť a flexibilita, zjednotené v jednom inovatívnom, elektronickom 
uzamykacom systéme – to je Xesar. Nezáleží na tom, či sa využíva v obytných objektoch, 
vo vzdelávacom zariadení alebo v kancelárskom parku, lebo Xesar sa spravuje 
jednoducho a bezpečne. Či sa to deje v lokálne nainštalovanej sieti alebo v cloude, 
určujete vy.

Xesar

Xesar. Jeden systém, veľa 
možností

So systémom Xesar môžete začať v malom, ale 
pokojne aj rovno vo veľkom. Prípadne jednoducho 

nechajte systém Xesar rásť. Systém Xesar môžete 
nainštalovať iba na jednom počítači, ale aj na serveri, 

alebo môžete Xesar sprístupniť prostredníctvom 
cloudu pre viacero počítačov. Vidíte teda, že Xesar je 

jednoducho mnohostranný.

Hlavné softvérové funkcie

Prehľadnosť na 
obrazovke

Komfort vďaka online 
nástennej čítačke

Rozmanitosť riešení 
vďaka rozhraniu 
MQTT

Individuálne 
nastavenie panela

Bezpečnosť s 
režimom obchodu

Flexibilita s 
režimom viacerých 
používateľov



Spĺňa všeobecné nariadenie o ochrane údajov EÚ

Prehľad výhod Xesar

 › Režim viacerých používateľov s používateľskými rolami
 › Rozmanitý výber produktov
 › Atraktívne platobné modely
 › Flexibilné rozšírenie systému



Prehľad výhod EMZY

 › Automatické uzamknutie a odomknutie
 › Jednoduché dovybavenie
 › Jednoduchá konfigurácia cez aplikáciu
 › Rozhranie k systémom tretích strán

Jednoducho automatická
Chcete mať istotu, že určité vonkajšie a vnútorné dvere v citlivých priestoroch sa automaticky 
uzamknú a odomknú? Alebo potrebujete, aby boli vstupné dvere do zdieľanej kancelárie 
neustále otvorené, no po určitom čase sa spoľahlivo uzamkli? V tom prípade sa môžete 
spoľahnúť na elektromotorickú cylindrickú vložku EMZY od spoločnosti EVVA, ktorá vám 
poskytne automatické zabezpečenie.

EMZY 

Jednoduchá konfigurácia 
cez aplikáciu

Vložka EMZY sa po montáži uvedie do prevádzky 
pomocou konfiguračnej aplikácie. Počas uvedenia 

do prevádzky sa do vložky EMZY načítajú parametre 
zámku a dverí a podľa toho sa nastaví jej točiaci 

moment. 



Spojenie elektroniky a mechaniky
Cylindrická vložka Hybrid prináša množstvo nových možností. 
Interiérová elektronika, Xesar alebo AirKey, a vonku mechanika 
alebo opačne – všetko závisí od individuálnych potrieb. Výhody pre 
vás: zvýšená ochrana proti vlámaniu alebo aj rýchly prístup v prípade 
núdze. Kombinovaný kľúč EVVA spája oba svety.

Cylindrická vložka Hybrid

Prehľad výhod cylindrickej vložky Hybrid

 › Mechanika a elektronika v jednej cylindrickej vložke
 › Kombinovateľnosť so všetkými modulárnymi 
mechanickými systémami
 › Rýchle prestavenie mechanického systému na 
systém skombinovaný s elektronikou



Cylindrická vložka pre každú krajinu
EVVA má v sortimente nielen druhy cylindrických vložiek, ktoré sú špecifické pre 
jednotlivé krajiny, ale ponúka množstvo variantov cylindrických vložiek aj v rámci 
jedného systému. V mnohých systémoch je to dokonca oveľa viac než sto. Vďaka 
tomu je možné pomocou jediného systému realizovať uzamykacie systémy od 
vstupných dverí až po kontajnery na kolieskach. 



CLA

SW

WC

VAR
A

B

Z

BSZ

Možnosti pre každú cylindrickú vložku
EVVA poskytuje množstvo voliteľných možností pre každý prístupový systém. Voliteľné možnosti 
ešte viac zvyšujú bezpečnosť cylindrickej vložky EVVA. Na začiatok by sme radi predstavili šesť 
možností, ktoré by v žiadnom prípade nemali ujsť vašej pozornosti. Zaujíma vás viac? Opýtajte sa 
poradcu EVVA!

BSZ – obojstranne uzamykateľná cylindrická vložka
Ideálna v nebezpečných situáciách. Umožňuje zamknutie uzamykacej cylindrickej vložky 
aj vtedy, keď je na protiľahlej strane zastrčený kľúč s právom na prístup. Taktiež sa 
zabraňuje vymknutiu osôb s prístupovými oprávneniami pri nedopatrením zastrčenom 
kľúči.

SW-[A,I,B] – ochrana proti prachu a poveternostným 
vplyvom
Na použitie na exponovaných miestach a v prostrediach s vysokým zaťažením 
nečistotami. Uzamykacie prvky chránia kľúčový kanál pred znečistením.

WC – funkcia WC
Cylindrická vložka s gombíkom s červeno-bielou indikáciou obsadenia. Na použitie vo 
dverách WC. Možnosť núdzového otvorenia plochým predmetom na vonkajšej strane.

CLA – Classroom
Pre dvere s cylindrickými vložkami s gombíkom, ktoré sa nesmú zamykať 
prostredníctvom gombíka. Vhodné napríklad pre školské triedy. Dvere sa môžu otvárať 
zvnútra prostredníctvom gombíka, avšak nedajú sa uzamykať. Kľúč na vonkajšej 
strane má prioritnú funkciu a môže ovládať cylindrickú vložku aj vtedy, keď gombík na 
vnútornej strane bol zablokovaný.

VAR – funkcia obnovenia uzamknutia VARIO
Na účely okamžitého obnovenia bezpečnosti. Ak došlo k strate kľúča alebo k jeho 
odcudzeniu, kľúčom VARIO B sa uzamykacia cylindrická vložka jednorazovo prekóduje, 
takže stratené alebo odcudzené kľúče už viac nezamykajú.

Z[...] – ozubené koliesko [počet zubov]
Uzamykacia cylindrická vložka je pripravená pre viacbodové uzamykania, zámky 
priečnych závor alebo špeciálne zadlabávacie zámky, ktoré sa ovládajú ozubeným 
mechanizmom alebo ozubenou tyčou.



Technopark Raaba | AT
Xesar a 3KSplus

China Unicom | HK
ICS

Národní technické muzeum Praha | CZ
EPS

Letisko Viedeň, Skylink | AT
MCS

The DUO | SG
EPS

Galeria Baltycka | PL
3KSplus

Primetower | CH
ICS

Beak Serviced Apartment | HK
AirKey

Slovinská centrálna banka | SVN
EPS

Naším domovom je svet
Prístupové systémy EVVA prinášajú do života ľudí na celom svete viac jednoduchosti, pohodlia a 
bezpečnosti. Pozrite si ukážku našich globálnych referenčných projektov.



Warner Brothers Filmstudios | GB
EPS

Lanovka v Kaprune | AT
Xesar

Curtin University | AU
3KSplus

Všeobecná nemocnica Agios Adreas v 
Patrase | GR EPS

Skibbroen | DK
EPS

Prístav Newcastle | AU
3KSplus

Konferenčné centrum Burgos | ES
ICS

weXelerate | AT
AirKey

Obytné budovy Sopruse Pst 33 | EST
ICS



Jedinečné služby EVVA
Už od roku 1919 sa služby EVVA zameriavajú na prospech zákazníka. Výsledkom sú produkty orientované 
na trh, najlepšie poradenstvo pri produktoch a službách pre zákazníkov a Partnerov a know-how v oblasti 
uzamykacích systémov, čo zvyšuje komfort používateľov a prináša ekonomické výhody prevádzkovateľom.

Uzamykacie systémy 
od profesionála

Uzamykací systém definuje, kto 
a kde má prístup. EVVA nielenže 
disponuje komplexným know-
how pre plánovanie uzamykacích 
systémov, ale taktiež ponúka 
výkonné prístupové systémy, 
ktoré dokážu odzrkadliť aj tu 
najzložitejšiu štruktúru oprávnení.

Váš partnerský 
portál EVVA
Na našom partnerskom portáli 
nájdete všetko, čo vás ako EVVA-
Partnera každodenne podporuje 
vo vašej práci: cenníky, katalógy, 
dátové listy, ako aj možnosť 
prihlásenia na školenia.

Mechanika 
a elektronika
EVVA je jedným z mála výrobcov, 
ktorý vyvíja a vyrába elektroniku 
a mechaniku vo Viedni a 
kombinuje ich v uzamykacích 
systémoch podľa potrieb 
zákazníkov po celom svete.

Najlepšie 
poradenstvo
EVVA je váš spoľahlivý partner. 
Či už pri technických otázkach 
týkajúcich sa produktov EVVA 
alebo pri otázkach z oblasti 
plánovania v projekte – s EVVA 
môžete vždy rátať.



Inovácia Made in Austria

Spoľahnite sa na 

rodinnú firmu, ktorá 

už 100 rokov realizuje 

výskum, vývoj a výrobu s 

orientáciou na riešenia a 

charakterizuje ju partnerský 

prístup s rešpektom. 

EVVA – európsky líder v 

oblasti mechanických a 

elektronických prístupových 

systémov!
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