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”Som familjeföretag står vi för hög 
produktkvalite och ett tillförlitligt 

partnerskap”

Traditionsrik innovatör från Europas hjärta

EVVA har i flera årtionden varit synonymt med mekaniska och elektroniska låsssystem av 
högsta tekniska standard. Det som började 1919 med grundandet av ”Erfindungs-Versuchs-
Verwertungs-Anstalt” (EVVA) i Wien är ännu idag en central del av företagets filosofi: Vi 
forskar själva, vi utvecklar själva och vi tillverkar våra innovativa låssystem själva. 

EVVA drivs som familjeföretag och hör till de mest framgångsrika företagen i branschen 
internationellt. Vi innehar mer än 300 patent och representeras av dotterbolag på 10 
europeiska marknader och distributörer över hela världen.

EVVA är en pålitlig följeslagare för kunder, partner och medarbetare. Vi agerar kompetent, 
målmedvetet och kundorienterat. Det är viktigt för oss att ha respektfulla partnerskap och 
ett tydligt fokus på värde.

Stefan Ehrlich-Adám, CEO
EVVA Sicherheitstechnologie GmbH



7 goda skäl att välja EVVA

Innovation med tradition
En mekanisk cylinder med servicefunktion, ett elektroniskt låssystem där smarttelefonen 
öppnar dörrar, en programmerbar motorcylinder – innovationskraft ligger i EVVA:s DNA 
och det sedan mer än hundra år tillbaka.

Globala referenser
Hundratusetals byggnader har redan installerats med  låssystem från EVVA. Inom alla 
branscher och i alla storlekar och de blir fler dagligen.

Pionjär- och forskaranda
Precis som Uppfinnar-Jocke visar det sig att EVVA:s inovativa förmåga och tekniska 
kunnande ger framgång. Resultatet är nya innovativa mekaniska och elektroniska 
låsssystem.

Patent söks på löpande band
EVVA fick sitt första patent så tidigt som 1937. EVVA fick detta för ett cylinderhängslås. 
För närvarande innehar EVVA över 300 patent och nya patent tillkommer hela tiden. Det 
senaste patentet: Är på systemen FPS och EPS

Starka partners
Våra många partner utgör EVVA:s förlängda arm. De är våra viktigaste 
varumärkesambassadörer, de är väl förtrogna med våra produkter och de är kompetenta 
när det gäller projektering och installation.

Kunskapsbyggande sedan 1919
EVVA har forskat, utvecklat och tillverkat säkerhetsteknik sedan 1919.  
Resultatet är utmärkta produkter, kunskap, erfarenhet och kompetens.





100 % grön el
Elen för kontoret och fabriken i Wien kommer med 100 % från förnybara källor, främst 

från vattenkraft och från den egna solcellsanläggningen, som är Österrikes största 
kommersiella solcellsyta. Vårt solenergisystem i Wien täcker ca 5 % av elbehovet hos 

EVVA Wien och minskar miljöbelastningen med 65 ton per år. Även på filialerna i Italien, 
Nederländerna och Tjeckien satsar EVVA på solenergi.

Clean Production
Vi tillverkar våra cylindrar och nycklar utan olja, emulsioner och vatten. En Clean 

Production-maskin producerar helt torrt och kräver inte någon av de efterföljande 
tvättprocesser som annars skulle vara nödvändiga för att avlägsna olja från 

produktionsdelarna. Även metallspån kan återvinnas utan rengöring. EVVA har redan 
vunnit många hållbarhetspriser för denna innovation. 

100 % återvinning av metallspån hos EVVA
Som produktionsföretag med hög bearbetning av material är vår uttalade miljöpolicy 

att använda råvaror sparsamt och att återanvända dem så mycket som möjligt. EVVA:s 
återvinningsgrad i förhållande till den totala materialanvändningen ligger för närvarande 
på 70 %. De metallspån som genereras under EVVA:s tillverkningsprocess av mekaniska 
låsdetaljer återanvänds till 100 % - och har gjort så i många decennier! Materialet smälts 

ned hos leverantören och leds tillbaka till produktionsprocessen i sin helhet.

EVVA är Green Factory



De fyra grundpelarna i vårt hållbarhetsarbete
Hos EVVA bygger hållbarhet på fyra grundpelare: Ekonomi, ekologi samt medarbetare och socialkompetens



Vad är ett låssystem?
Ett låssystem är en kombination av 
cylindrar och nycklar som perfekt 
avspeglar en organisations hierarki. 
Den stora fördelen med ett låssystem 
är att flera dörrar i en byggnad kan 
aktiveras med en enda nyckel, även 
postlådor, hissar och skåp. Det förenklar 
organisationen, ger en enklare 
systemhantering och minskar även 
kostnaderna. 

Låssystem – vi kombinerar rätt åt dig
Med vår mångåriga erfarenhet inom säkerhetsbranschen känner EVVA till kundernas behov och 
utformar varje låssystem baserat på de individuella behoven hos kunder och användare. EVVA har också 
två premiumsystem i sitt sortiment, 4KS och MCS, som kan kartlägga alla låshierarkier, oavsett hur 
komplexa de är.

Fördelar

 › Enkel organisation:
 › Tydliga hierarkier:
 › Bättre översikt
 › Lägre kostnader



Kombinerat låssystem
Det kombinerade låssystemet förenar 
mekanik och elektronik i en byggnad. 
Elektroniska lås används främst på Entrér 
av byggnader och överallt där loggning 
och begränsat tillträde är viktigt. 
Innerdörrar är i regel utrustade med 
mekaniska lås. Kombinyckeln förenar de 
båda säkerhetsvärldarna.

Låssystem för 
bostadshus
Det speciella med låssystem för 
bostadshus är att flera enskilda nycklar 
kan aktivera cylindrar i allmänna 
utrymmen  (t.ex. Entrén eller en 
gemensam lokal). Ingen boende kan 
dock med sin nyckel komma in i någon 
annans lägenhet. Cylindrarna kan även 
förses med service funktion.

Låssystemet för företag
Målet med ett låssystem för företag är 
att avbilda organisationens funktionella 
organisationsschema. Med sina mycket 
kraftfulla mekaniska låssystem kan 
EVVA avbilda även extremt komplexa 
organisationsstrukturer.



Nyhet

Välkommen till EVVA:s värld 
av mekanik och elektronik
EVVA utvecklar och tillverkar individuella lösningar inom 
området mekaniska och elektroniska låssystem.

Mekaniska 
mästerverk
Varje mekaniskt system 
är unikt i fråga om teknik 
och funktion. Det som alla 
system har gemensamt är 
varumärkeskvalitet.



Mästerverk i hybridformat 
Elektronik kombinerat med mekanik i en 
och samma cylinder – en unik innovation 
från EVVA!

De elektroniska 
låssystemen Xesar 
och AirKey
EVVA utvecklar och tillverkar 
innovativa elektroniska låssystem.



Akura 44
En ny dimension av flexibilitet
Akura 44 är ett flexibelt system med vändbar nyckel utvecklat för flerfamiljsbostäder. 
Funktionerna i Akura44 har utvecklats för att uppfylla de mångsidiga 
säkerhetskraven och flexibiliteten i ett låssystem för flerfamiljsbostäder. Exempelvis 
kan säkerhetsnivån varieras i systemet. Med möjlighet att välja olika nivåer på 
kopieringsskyddet. 

Akura 44 En profil, 
många detaljer

Nyckelfunktionen i  Akura 44-cylindrar sker i 
flera nivåer, med en kombination av en variabel 
längdprofil, 6 aktiva stift och upp till 10 passiva 

stift. Det utökar även kombinationsmöjligheterna i 
systemet. Ett magnetiskt kopieringsskydd finns som 
tillval för att höja säkerheten, försvåra kopiering av 

nyckeln och stärka manipuleringsskyddet i cylindern.

Optimalt grepp 
och ergonomi

3D-formad 
nyckelspets, 
torsionskurva

Extra kodning 
för passiva stift

Variabel
 längdprofil

Magnetstift 
100% Skydd mot 

3D-utskrift

Nyckel i nysilver 
med hög kvalitet



Option
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B 5351

GEPRÜFT
WZ6-B90 min

VdS
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EN
1303

Option

SS
3522

Certifieringar är pågående ej riktigt klara. Mer information finns på www.evva.com

Fördelar med Akura 44

 › Valbart kopieringsskydd
 › Brett cylindersortiment
 › För låssystem med tydlig struktur
 › Patenterat system 

Passiva stift

Passiva stift

Borrskyddad kärna

Aktiva stift
Modulkonstruktion 
som standard

Kopplingsadapter

Borrskyddat 
hus

Tillval:
Magnetstift



Märkeskvalitet till bästa pris
FPS erbjuder funktionell och enkel säkerhet. FPS kan användas i låssystem med 
enkel struktur. Varför ett låssystem? Med en enda nyckel får du behörighet till alla 
dörrar – entré, lägenhet, källare och postbox. FPS-nyckeln kan fås med ergonomiskt 
plastgrepp i många olika färger.

FPS

FPS. En profil, många detaljer
FPS är ett stiftsystem med 5 eller 6 aktiva, fjädrade 

avläsningselement. FPS-nyckeln är tillverkad av 
slitstarkt nysilver, vilket gör den extra hållbar. 

Behörighetsegenskaperna hos FPS-nyckeln 
kontrolleras på två säkerhetsnivåer i låscylindern. 

FPS-cylindern finns i kompakt utförande.

Optimalt grepp och ergonomi

Robust längdprofil

Nyckel i nysilver med hög kvalitet

Optimerade 
fräsningar
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Fördelarna med FPS 

 › En nyckel till allt
 › För låssystem med enkel struktur
 › Märkeskvalitet
 › Patenterat system

Svampstift

Överstift

Borrskyddat hus 

Borrskyddad kärna

Kärnstift

Mer information finns på www.evva.com



Det pålitliga låssystemet
EPS skyddar privatabostäder och fastigher med bra funktionalitet och struktur för 
komplexa låssystem. Det gör att EPS är ett populärt alternativ för användning i 
kontorsbyggnader, fabriksbyggnader, restauranger, idrottsanläggningar och bostäder. EPS 
är ett framgångsrikt resultat av kontinuerlig utveckling av EVVA:s beprövade stiftsystem. 
Tillförlitligheten gör EPS till det bästa stiftsystemet.

EPS

EPS. En profil, många detaljer
EPS är ett stiftsystem med 5 till 7 aktiva, fjädrade 

avläsningselement med upp till 20 extra 
sidokodningar. Det integrerade manipulationsskyddet 

i cylindern och de dubbelverkande låsstiften 
erbjuder en hög säkerhetsnivå. EPS-nyckeln är en 

robust nyckel i nysilver. Cylindern finns i alla möjliga 
utföranden som tex. Oval, rund eller europacylinder.

Optimalt grepp 
och ergonomi

Robust 
längdprofil

Nyckel i nysilver med hög 
kvalitet

Optimerade fräsningar

Unik sidkodning
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Fördelar med EPS

 › En nyckel till allt
 › För tydligt strukturerade låssystem
 › Snabb montering av Euro-cylindrar med optimal 
modulkonstruktion
 › Patenterat system

Låsstiftsfjäder

Kontrollbar

Borrskyddat hus 

Borrskyddad kärna

Låsstift

Spärrskena

Manipulationskydd

Mer information finns på www.evva.com



Starkt och tillförlitligt
Med ICS ökar du flexibiliteten i ditt låssystem för din byggnad samt förbättrar 
planerings- och investeringssäkerheten. Systemet är både robust och hållbart. ICS är 
ett stabilt låssystem med vändbar nyckel och så avancerade kalkyleringsfunktioner 
att potentiella utökningar i låssystemet kan planeras in i förväg. ICS passar för stora 
komplexa låssystem, t.ex. i kontor, skolor och studentbostäder.

ICS

ICS. En profil, många detaljer
ICS erbjuder olika spärrteknologier för starkt skydd: 

det beprövade kurvsystemet, den motståndskraftiga 
längsgående profilen och den karakteristiska 

funktionen med invändiga fördjupningar på nyckeln. 
Avkänningen sker i 5 spår genom 13 fjädrade 

låselement och den motståndskraftiga längsgående 
profilen och ger ett starkt manipulations skydd. 

ICS-nyckeln är vändbar därmed särskilt bekväm. Med 
en tjocklek på 3 mm och kvalitetslegering av nysilver 

är den mycket motståndskraftig och slitagetålig. 

Optimalt grepp 
och ergonomi

Motståndskraftig 
längsgående profil

Invändiga dolda 
delningar

Optimerad 
nyckelspets

Unikt system 
med 5 spår

Robust nyckel

Nyckel i nysilver 
med hög kvalitet

Optimerat 
kopieringsskydd
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Fördelarna med ICS 

 › Optimerat kopieringsskydd
 › För låssystem med komplex struktur
 › Starkt manipulations skydd
 › Patenterat system

Låsstift

Kontrollbar

Fjäder för låsstift

Borrskyddad kärna

Fjäder för 
överstift

LåsstiftÖverstift
Borrskyddat hus 

Mer information finns på www.evva.com



Stabilare. Starkare. Säkrare
Du kan känna dig trygg med 4KS. Med sin höga motståndskraft fungerar 
systemet även under de tuffaste villkoren och är lika driftsäkert efter flera års 
användning. Detta gör 4KS till ditt första val för de tuffaste villkoren – vid stora 
temperaturväxlingar eller i mycket smutsiga produktionsanläggningar. Inte nog 
med det. 4KS möjliggör flexibla kalkyleringsfunktioner för upprättande av mycket 
komplexa låssystem.

4KS

4KS. En profil, många detaljer
Till skillnad mot andra låssystem glider låselementen i 
4KS-cylindern längs de urfrästa kurvorna på nyckeln. 
Totalt 12 fjäderlösa, massiva låsstift förs till specifika 

positioner med hjälp av tvångsstyrning av de 6 
kurvorna på nyckeln och frigör två spärrskenor. Med 

överlappande urfrästa kurvor kan nyckeln praktiskt 
taget inte manipuleras. 

Optimalt grepp och ergonomi

Extrakodning

Optimerad nyckelspets 
för enklare införing av 
nyckeln i cylindern

System med 
överlappande kurvor

Nyckel i nysilver 
med hög kvalitet
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Fördelar med 4KS 

 › Motståndskraftigt och extremt hållbart
 › För låssystem med mycket komplex struktur
 › Fjäderlös teknik
 › Patenterat system

Spärrskenor i 
hårdmetall

Spärrskena Borrskyddad kärna

Låsstift

Extrakodning Borrskyddat hus 

Mer information finns på www.evva.com



100% kopieringsskydd
MCS erbjuder unik säkerhet och ger användare av MCS-låssystem en känsla av trygghet. 
Det beror på att nyckeln är kopieringsskyddad till 100 % och att MCS har en enorm 
beräkningsstyrka. Utökningar i låssystem kan planeras in i förväg. Det innebär att MCS växer i 
takt med ditt objekt.

MCS

MCS. En profil, många detaljer
I MCS-cylindern finns åtta fritt roterande 
magnetrotorer till höger och vänster om 

nyckelspåret. Var och en är tilldelad till en av de fyra 
magnetnopporna i MCS-nyckeln. Magnetrotorerna 

aktiveras och förs till rätt läge med hjälp av 
behöriga nycklar. I cylindern finns även mekaniska 

spärrelement som avläses av nyckelryggen för 
aktivering MCS-nyckeln förenar inte mindre än två 
tekniker för trippel säkerhet: en magnetisk och två 

mekaniska kodningar. 

Optimalt grepp och ergonomiPrecis längdprofil

Rundad 
nyckelspets

Magnetnoppor

Mekanisk extra 
kodning

Nyckel i nysilver med 
hög kvalitet
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Fördelarna med MCS

 › Skydd mot 3D-utskrift
 › För låssystem med komplex struktur
 › Mycket högt inbrottsskydd
 › Patenterat system

Fixering av nyckel

Spärrelement

Magnetrotor
Låsregel med över-
belastningsskydd

Borrskyddat hus 

Borrskyddad 
kärna

Mer information finns på www.evva.com



Smart helt enkelt 
Med AirKey används smarttelefonen som nyckel. Det ger ökad säkerhet och 
flexibilitet samt fullständig kontroll i ditt låssystem. Vad behöver du för detta? En 
AirKey-cylinder, en mobiltelefon och internet är det enda man behöver för att kunna 
skicka behörigheter som sms och hantera ditt låssystem online. Smart helt enkelt!!

AirKey

AirKey. Lika dynamiskt som 
kundernas behov.

AirKey är det elektroniska låssystemet för en ny 
mobil generation och svaret på dynamiken hos 

moderna arbets- och privatmiljöer. Behörigheter 
skickas via internet direkt till en smarttelefon med 

högsta säkerhetsstandard.AirKey har många smarta 
programvarufunktioner.

Viktiga funktioner i programvaran

Send a Key

Delning av 
komponenter

Multiadministration
Gränssnitt
AirKey-Cloud Interface

Geotaggning

Office Mode



Fördelar med AirKey 

 › Skicka behörigheter via internet
 › Gratis app och onlineadministration
 › För små och komplexa låssystem
 › Högsta datasäkerhet

Uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning



Mångsidig helt enkelt 
Kontroll, säkerhet och flexibilitet förenat i ett innovativt, elektroniskt låssystem – det är 
Xesar. Xesar är enkelt och flexibelt, passar i alla miljöer t.ex. bostäder ,kontor och skolor. 
Du bestämmer själv om administreringen av Xesar ska ske i ett lokalt installerat nätverk 
eller via molnet.

Xesar

Xesar. Ett system, många 
möjligheter

Xesar lämpar sig både för små och stora 
anläggningar - och kan anpassas i takt med att 
behoven förändras. Du kan installera Xesar på 

en enda dator eller på en server eller göra Xesar 
tillgängligt för flera datorer via molnet. Xesar är 

smart och mångsidigt.

Viktiga funktioner i programvaran

Tydlig 
administration

Uppdateringar 
av media med 
onlineväggläsaren

Många lösningar 
tack vare MQTT-
gränssnitt

Individuella 
inställningar för 
administration

Säkerhet med 
många funktioner 

Flexibilitet med 
flera administratörer



Uppfyller kraven i EU:s dataskyddsförordning

Fördelarna med Xesar

 › Individuella inställningar för administration
 › Stort och flexibelt produktutbud
 › Attraktiva betalningsmodeller
 › Flexibel systemutökning



EMZY i översikt

 › Automatisk låsning och upplåsning
 › Enkel installation 
 › Enkel konfiguration via app
 › Gränssnitt till externa system

Automatiskt helt enkelt
Vill du vara säker på att vissa ytter- och innerdörrar till känsliga områden låses och låses upp 
automatiskt? Ska entrédörren till kontorsbyggnaden vara öppen permanent under kontorstid 
men tryggt låst därefter? Då kan du sätta din tillit till motorcylindern EMZY från EVVA som 
sköter säkerheten automatiskt åt dig.

EMZY 

Enkel konfiguration via app
EMZY driftsätts med en konfigurationsapp efter 

installation i dörren. Vid driftsättning lär EMZY in lås- 
och dörrparametrarna och ställer in sitt vridmoment 

för låset efter dessa. 



Elektronik möter mekanik
Hybridcylindern öppnar för många nya möjligheter. Elektronik på 
insidan, Xesar eller AirKey, och på utsidan mekanik eller omvänt 
- dina individuella behov avgör. Fördelar: Ökat inbrottsskydd eller 
snabbt tillträde i nödsituationer. EVVA-kombinyckeln förenar de båda 
världarna.

Hybridcylinder

Funktioner

 › Mekanik och elektronik i en och samma cylinder
 › Kan kombineras med alla modulära mekaniska 
system
 › Snabb konvertering till en enhet kombinerad med 
elektronik och mekanik



Modeller för varje land
EVVA har inte bara landsspecifika cylindertyper i sitt sortiment, man kan även 
kombinera de olika cylindertyper i samma låssystem. I vissa system är det många 
olika cylindertyper som behövs. Det gör det möjligt att skapa låssystem som sträcker 
sig från Entrén till containern med en och samma nyckelprofil. 



CLA

SW

WC

VAR
A

B

Z

BSZ

Varje lås har sina alternativ av cylinder
EVVA erbjuder en mängd olika alternativ för alla låssystem. Cylindermodellerna gör ditt låssystem 
flexibelt och säkert. Här presenterar vi sex alternativ som du absolut inte får missa. Vill du veta mer? 
Kontakta din EVVA-säljare!

BSZ – Europeisk dubbelcylinder
Idealisk i nödsituationer. Möjliggör aktivering av låscylindern även när en nyckel med 
behörighet sitter på motsatta sidan. Man undviker även blockering av cylindern om en 
nyckel sätts i av misstag.

SW-[A,I,B] – Damm och väderskydd
För användning på exponerade platser och miljöer med hög smutsbelastning. Ett 
damskyddslock skyddar nyckelkanalen mot nedsmutsning.

WC – WC-funktion
Europa-vredcylinder med rödvit upptagetindikering. För användning på toalettdörrar. 
Nödöppning kan ske med hjälp av t.ex en skruvmejsel på utsidan.

CLA – Classroom
För dörrar med vredcylindrar som inte får blockeras med hjälp av vredet. Till exempel i 
klassrum. Dörren kan öppnas från insidan med hjälp av vredet, men inte blockeras från 
utsidan med en nyckel. Nyckeln på utsidan har en prioritetsfunktion och kan aktivera 
cylindern även om vredet på insidan är blockerat.

VAR – VARIO/Flex-omställningsfunktion
När säkerheten måste kunna återställas omedelbart. Om en nyckel har tappats bort 
eller stulits kan VARIO/Flex-B-C nycklarna koda om låscylindern så att den förlorade eller 
stulna nyckeln spärras.

Z[...] - kuggdrevsmedbringare för DIN-låshus [antal 
kuggar]
Låscylindern är förberedd för flerpunktslås, balklås eller speciella låshus som manövreras 
med en kuggkrans eller en kuggstång.



Technopark Raaba | AT
Xesar och 3KSplus

China Unicom | HK
ICS

Tekniskt nationalmuseum | CZ
EPS

Wiens flygplats, Skylink | AT
MCS

The DUO | SG
EPS

Galleri Baltycka | PL
3KSplus

Primetower | CH
ICS

Beak Serviced Apartment | HK
AirKey

Slovenska centralbanken | SVN
EPS

Hemma i hela världen
Låssystem från EVVA gör livet enklare, bekvämare och säkrare för människor över hela världen. Här är 
ett utdrag från våra globala referensprojekt.



Warner Brothers Filmstudios | GB
EPS

Glaciärpister i Kaprun | AT
Xesar

Curtin University | AU
3KSplus

Agios Andreas allmänna sjukhus i Patras 
| GR EPS

Skibbroen | DK
EPS

Newcastle Port | AU
3KSplus

Burgos conference centre | ES
ICS

weXelerate | AT
AirKey

Bostadshus Sopruse Pst 33 | EST
ICS



Professionell service från EVVA 
Sedan 1919 har kundnytta varit i fokus för EVVA. Resultatet är marknadsanpassade produkter, förstklassig 
rådgivning för kunder och partner samt expertkunskaper på låssystem. Det ökar användarvänligheten och ger 
ekonomiska och praktiska fördelar för systemägaren.

Låssystem från 
proffs

I ett låssystem fastställs vem som 
ska ha behörighet till vad och 
hur. EVVA har lång erfarenhet 
och kunskap när det gäller 
projektering och producering av 
låssystem samt erbjuder effektiva 
lösningar för de mest komplexa 
låssystemen.

EVVA:s 
partnerportal
I vår partnerportal finns allt 
som du som EVVA-partner 
behöver i din  verksamhet: 
Prislistor, kataloger, datablad 
och möjlighet att anmäla dig till 
utbildningar.

Mekanik och 
elektronik
EVVA är en av få tillverkare som 
utvecklar och tillverkar sina 
elektroniska och mekaniska 
lösningar i den egna fabriken 
placerad i Wien. Utvecklingen 
styrs av kundernas behov av 
låssystem världen över.

Teknisk rådgivning

EVVA är din tillförlitliga partner. 
EVVA står vid din sida – oavsett 
om det gäller tekniska frågor om 
våra produkter eller projektering 
av låssystem.



Innovation made in Austria

EVVA är ett tillförlitligt 

familjeföretag och har i mer 

än 100 år forskat, utvecklat 

och tillverkat låssystem.           

Vi agerar med respekt 

och fokus på samarbete 

med våra kunder. EVVA 

– ledande tillverkare av 

mekaniska och elektroniska 

låssystem i Europa!
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