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Xesar. Jednoduše všestranný
Kontrola, bezpečnost a flexibilita sloučené v jednom inovativním elektronickém uzamykacím systému –
to je Xesar. Bez ohledu na to, zda se používá v bytových komplexech, ve vzdělávacích zařízeních nebo
v kancelářských budovách, je správa systému Xesar jednoduchá a bezpečná. Zda ji budete provádět
prostřednictvím lokálně instalované sítě nebo cloudu, to určujete pouze vy sami.

Špičkové vlastnosti Xesar
Víceuživatelský provoz s uživatelskými rolemi
Široký výběr výrobků
Atraktivní modely platby
Flexibilní rozšíření systému

Vše o systému Xesar –
jednoduché a přehledné
vysvětlení.

Elektronický uzamykací systém
Na vítězné cestě světem
V obytných budovách, podnicích nebo v sociálních zařízeních
denně prochází dveřmi tam i zpět velké množství lidí. Při tom je
obzvláště důležité, aby bylo možno rychle, jednoduše a efektivně
udělovat přístupová oprávnění. Se systémem Xesar je to velmi
jednoduché. Systém vám pomůže mnoha uživatelsky přívětivými
funkcemi softwaru k zajištění větší kontroly a bezpečnosti.

Soukromá škola Liesy
Prokopové | AT

Hamburg Port Authority (Přístavní
správa v Hamburku) | DE
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Víceuživatelský provoz
Zařízení Xesar může nyní spravovat více
uživatelů současně. Vystavují média, mění
oprávnění nebo otevírají dveře online na
dálku.

Řídicí panel a uživatelské role
Úkoly, poznámky, výstrahy - aby se nic
nepřehlédlo, se zobrazují přímo na řídicím
panelu. Uživatelské rozhraní lze navíc nastavit
individuálně podle role uživatele.

Xesar
Rychlá
instalace a snadná
správa

Online nástěnná čtecí jednotka
Praktické při dodávkách: Otevírání a
kontrola dveří na dálku

Ať už jde o velké nebo malé systémy,
Xesar se přizpůsobí vašim požadavkům a
zaujme svou jednoduchostí a uživatelskou
přívětivostí.
NOVINKA

Bezdrátová konfigurace
Bezdrátová konfigurace a údržba několika
komponent Xesar najednou přes tablet
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Možnost rozhraní
Systém Xesar lze připojit k vašim poplašným
systémům, systémům chytrých budov, časové
evidence a osobních údajů. Umožňuje to
rozhraní MQTT.

KeyCredit
Virtuální síť Xesar
Online nástěnná čtecí jednotka je
bezpečnostním rozhraním systému
Xesar. Umožňuje průběžné aktualizace
zabezpečení dveří a médií.

Lifetime

› Platba za klíč nebo
paušál ‹
Řekneme vám, co je pro vás
vhodnější.
››  Strana 135, 138
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EVVA | Tradice i budoucnost
Skupina EVVA, založená v roce 1919 ve Vídni, kde má i své ústředí, je dnes
prostřednictvím 10 poboček v Evropě a sítě distributorů zastoupena v celém světě.
V Evropě zaměstnává společnost EVVA zhruba 750 pracovníků.

Tři inženýři se spojili v roce 1919, aby založili
institut pro výzkum a praktickou aplikaci „Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt“ (EVVA).
V roce 1937 získává společnost EVVA první
patent pro cylindrický visací zámek, což byl
mezník na cestě k bezpečnostní technice. V roce
1973 společnost přebírá Nikolaus Bujas, investuje
do strojového parku a dále rozšiřuje výzkumné
a vývojové oddělení.
Výzkum, vývoj a výstavba
Na konci 70. let urychluje Sven Berlage budování
poboček, podporuje export a posiluje mezinárodní postavení podniku. Od roku 1999 vede již
po třetí generaci rodinnou firmu Mag. Stefan
Ehrlich-Adám. Určuje kurz směřující k úspěšné
budoucnosti společnosti EVVA. Vedle tradice je

velký důraz kladen na výzkum a vývoj. Inovace
a pokračující vývoj představují základní prvky
rozvoje společnosti EVVA směrem k mezinárodnímu koncernu. Společnost EVVA je již dnes v
Evropě jedním z předních výrobců přístupových
řešení.
Nejlepší mechanika a pokroková elektronika
Společnost EVVA je podnik s dlouhou tradicí,
který patří k nejuznávanějším výrobcům mechanických uzamykacích systémů.
Od roku 2014 nabízí firma EVVA dvě inovace
elektronických uzamykacích systémů, Xesar a
Airkey, jako výsledky dlouholetých zkušeností v
oblasti elektroniky u společnosti EVVA.

Fakta a čísla
Ústředí ve Vídni a 10 poboček
750 zaměstnanců v celé Evropě
EVVA dodává do více než 50 zemí celého světa
TRIGOS-Award 2012
ÖKOPROFIT - vyznamenání získávané každoročně od
roku 1999
Certifikace podle normy ISO 9001
Green Factory 2020

Přehled inovací
Výroba prvního přídavného
bezpečnostního zámku
s vnějším cylindrickým
zámkem

Společnost EVVA jako první
výrobce na světě realizuje
v praxi počítačové navrhování
uuzamykacích systémů

1937
1923

MCS: velká zlatá medaile
udělovaná sdružením
majitelů patentů/vynálezů

1979
1977

První patent na
visací cylindrický
zámek

Vývoj elektronického
uzamykacího
zařízení ECS

1993
1984

Uvedení na trh: MCS –
společnost EVVA získává
státní cenu za inovaci

1997
Certifikace podle normy
ISO 9001
Vývoj: 3KS, EMZY-2
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Společnost EVVA trvale investuje do svých zaměstnanců

Společenská
odpovědnost podniku
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Společenskou odpovědnost
podniku již společnost EVVA
nepokládá pouze za image, nýbrž
za nezbytnost. Právě pro špičkové
technologické společnosti je
nezbytné počínat si maximálně
udržitelným způsobem. Chránit
přírodní zdroje, investovat do
zaměstnanců a nastavovat správný
směr k hospodářskému úspěchu.

Společnost EVVA podporuje získávání energie
prostřednictvím fotovoltaiky

Čistá výroba
Společnost EVVA ve stále vyšší míře
podporuje výrobu produktů bez
oleje a vody. Tento způsob výroby
nazývaný Čistá výroba přináší
mnoho výhod. Za trvale udržitelné
inovace získala společnost EVVA
řadu ocenění. Mezi ně patří
ocenění Leonardo Award 2004,
Cena životního prostředí 2011
města Vídně, TRIGOS-Award
2012, stejně jako od roku
1999 každoroční vyznamenání
ÖKOPROFIT.

Uvedení
systému 4KS
na trh

Uvedení systému
ICS na trh

2006

2014
2009

Vývoj nových mechanických uzamykacích
systémů (EPS, 3KSplus)

EVVA –
inovace od
roku 1919

Verze softwaru Xesar
3.0

2018
2019

2016
Zavedení pokrokových
elektronických uzamykacích
systémů Xesar a AirKey

2021

Spuštění funkce
Bluetooth pro AirKey

Nový patent pro EPS
a FPS
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Xesar | Řešení
Strana
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Administrativa

Agentury, projekční ateliéry, kanceláře, obecní úřady,
nakladatelství, poskytovatelé IT služeb, správní
budovy, ministerstva, úřady, banky

Strana
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Velkoobchody a maloobchody

Prodejny, čerpací stanice, sklady, samoobslužné
prodejny, autosalóny, nákupní střediska

Strana
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Zdravotnictví

Lékaři, lékárny, objekty záchranné služby, polikliniky,
nemocnice, rehabilitační střediska, ústavy sociální péče

Strana

14

Školství

Autoškoly, mateřské školy, hudební školy, základní
školy, další vzdělávací instituce, knihovny, univerzity,
vyšší odborné školy
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Řešení
Strana
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Průmyslové a živnostenské objekty
Stolařství, instalatéři, pokrývači, autodílny, továrny

Strana

18

Kulturní a volnočasové zařízení

Bary, restaurace, penziony, galerie, kostely, kina,
divadla, stadiony, muzea

Strana

20

Infrastruktura
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Taxislužba, kurýrní služby, hasičské sbory, elektrárny,
motoresty, nádraží, logistická střediska, letiště

Strana

22

Bytové komplexy a objekty

Nájemní byty, bydlení s pečovatelskou službou,
bytové domy, vysokoškolské koleje
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Xesar | Administrativa

UMC Praha | CZ
Kulturní centrum Dreikönigenhaus | DE

Kanceláře Technopark Raaba | AT

Osvědčené postupy
Objekt			

Kanceláře Technopark Raaba

Typ budovy

Kancelářská budova

Místo a rok

Raaba, 2012

Počet jednotek

Xesar: 16, 3KSplus: 28

Zajímavosti projektu:
Technopark Raaba je jednou z nejdůležitějších automobilových a technologických lokalit
Štýrska. Moderně vybavené obchodní, kancelářské a skladovací prostory již více než
10 let spolehlivě slouží firmám z nejrůznějších odvětví. Vysoký počet osob pohybujících
se v areálu technoparku Raaba – samotných zaměstnanců je kolem tisícovky –
vyžadoval kontrolu přístupu, která by dokázala přesně řídit, kdo má kdy, kam a na jak
dlouhou dobu přístup. Volba padla na systém Xesar. Systém Xesar, který lze kdykoli
rozšířit, zaujal především snadnou obsluhou a správou.
Tento objekt byl realizován s uzamykacím systémem 3KSplus, který odpovídá současnému uzamykacímu systému 4KS.
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Řešení

Bezpečnost při podnikání
Zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé – v jednom podniku se denně pohybuje množství osob,
které vcházejí do provozního objektu a poté z něho vycházejí. Přitom je obzvláště důležité,
aby bylo možné rychle, jednoduše a efektivně udělovat přístupová oprávnění.
Přesně to vám systém Xesar poskytne. Tento vysoce bezpečný uzamykací systém je přitom
natolik flexibilní, že jej lze individuálně přizpůsobovat velikosti vašeho podniku i vašim potřebám.
Obzvláštní výhoda: Navzdory uplatnění vysoce složité, nejmodernější bezpečnostní technologie
se systém Xesar vyznačuje mimořádně snadným použitím a jednoduchou instalací. Systém
Xesar je přesvědčivý také vzhledově: Vysoce hodnotný, nadčasový design lze optimálně začlenit do každé oblasti provozního objektu.

Nástěnná čtecí jednotka
– všestranný systém

Nástěnná čtecí jednotka Xesar
otevírá nejen elektronicky ovládané
uzamykací prvky. Jako online
nástěnná čtecí jednotka monitoruje
také stavy dveří a udržuje
identifikační média, která jsou v
oběhu, v aktuálním stavu.
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Nástěnná čtecí jednotka Xesar
›› Strana 120

Pro nouzovou situaci

Systém Xesar zajišťuje ochranu
podniku proti neoprávněnému
vniknutí. Co se však stane, je-li
najednou nutno rychle opustit
budovu? Pro tyto situace poskytuje
systém Xesar kování určená pro
únikové a protipožární dveře.

Kování Xesar
›› Strana 40

Víceuživatelský provoz

Všední pracovní den je často velmi
hektický a ve velkých firmách navíc
ještě i složitý. Je dobré, že software
Xesar může při jeho správě
používat více osob současně.

Software Xesar
›› Strana 132

Příklad systémového řešení ›› Strana 30
Agentury, projekční ateliéry, kanceláře, obecní úřady,
nakladatelství, poskytovatelé IT služeb, správní budovy,
ministerstva, úřady, banky
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Xesar | Velkoobchod a maloobchod
Budova společnosti Neiteler & Brand
Bauelemente GmbH | DE
Sídlo autoopravny Jendrossek
Autoteile GmbH | DE

Nákupní centrum Grütpark | CH

Osvědčené postupy
Objekt			

Nákupní centrum Grütpark

Typ budovy		

Velkoobchody a maloobchody

Místo a rok

Regensdorf, 2016

Počet jednotek

Xesar: 30, ICS: 120

Zajímavosti projektu:
S přibližně 100 000 návštěvníky měsíčně má Grütpark jakožto středně velké
nákupní centrum dobrou návštěvnost. V roce 2016 byl Grütpark zmodernizován
a zrekonstruován. Přepracována byla rovněž bezpečnostní koncepce. U nově
koncipovaného uzamykacího systému se jako nejlepší řešení ukázala kombinace
elektronického a mechanického zabezpečení. Volba padla na výrobky Xesar a ICS.
Systém Xesar zaujal především snadným ovládáním a přehledností softwaru.
ICS s robustním oboustranným alpakovým klíčem se ukázal pro elektronické
zamykání jako ideální kombinace.
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Řešení

Dokonalé řízení
Práce na směny, zkrácená pracovní doba, vysoká fluktuace, zaměstnávání praktikantů –
v obchodní sféře existují četné organizační výzvy, a tedy i velmi vysoké nároky na bezpečný
a flexibilní uzamykací systém.
Systém Xesar dokáže všechny tyto nároky snadno splnit. Prostřednictvím centrálního softwaru lze pohodlně a jednoduše stanovovat, který osobám je v které době povolen přístup
do různých prostorů. Doba, kdy je objekt otevřen pro dodavatele, centrální zamykání všech
dveří, kontrola přístupu do skladu – to vše a ještě mnohé další dokáže systém Xesar řídit.

Abbildung???

Příští dodávka

S online nástěnnou čtecí jednotkou
může vrátný otevřít dveře
zásobovacího prostoru dodavateli
přímo od brány. Díky monitorování
dveří v reálném čase také vidí,
zda a kdy byly dveře otevřeny a
zavřeny.
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Nástěnná čtecí jednotka Xesar
›› Strana 120

Otevřeno v přesně
stanovenou dobu

Pro všechny, kteří nejsou vždy
zcela dochvilní, je v softwaru Xesar
k dispozici bezpečnostní funkce
„Shopmodus“. Až po prvním
otevření dveří se spustí režim
Office.

Software Xesar
›› Strana 132

Zabezpečení skladu

Sklad je citlivá oblast. Aby byla
zajištěna kontrola nad stavem
skladových zásob, je důležité vědět,
kdo má do skladu ve které době
povolen přístup. Díky systému
Xesar je to jednoduchý úkon.

Cylindrická vložka Xesar
›› Strana 68

Příklad systémového řešení ›› Strana 30
Prodejny, čerpací stanice, sklady, samoobslužné prodejny,
autosalóny, nákupní střediska
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Xesar | Zdravotnictví
Domov s pečovatelskou službou
Sonnhalden | CH
Lázeňský dům Zentrum Kohlfirst | CH

Domov pro seniory AZ Lindenpark | CH

Osvědčené postupy
Objekt			

Domov pro seniory AZ Lindenpark

Typ budovy

Zdravotnictví

Místo a rok

Windisch, 2015

Počet jednotek

Xesar: 260, ICS: 350

Zajímavosti projektu:
Lindenpark ve švýcarské obci Windisch je dům s pečovatelskou službou s 91
jednolůžkovými a dvoulůžkovými pokoji a celkem 97 lůžky. V celém domě i v jeho
okolí je kladen velký důraz na příjemnou a povzbudivou atmosféru – a samozřejmě
také na bezpečnost. Co se týká uzamykacích systémů, zvítězila kombinace uzamykacích
systémů ICS a Xesar. Systém ICS zabodoval vysokým komfortem díky dobře
uchopitelným snadno odemykajícím klíčům. Systém Xesar zaujal snadným ovládáním.
Geniální kombinace dokonale vhodná pro vysoké bezpečnostní nároky, které vyžaduje
zdravotnictví.
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Řešení

Zabezpečení zdravotnických pracovišť
Právě ve zdravotnických objektech existují vysoce citlivé oblasti s omezeným přístupem. Aby
bylo možno zajistit, že i navzdory existenci takových omezení bude umožněn rychlý přístup
zdravotnického personálu do všech těchto oblastí, je potřebný vysoce bezpečný a současně
flexibilní uzamykací systém.
Instalace systému Xesar je zárukou splnění těchto potřeb. Navíc se veškerá správa uskutečňuje z jednoho místa a není již závislá na třetích stranách. To znamená, že veškerý software
i celá databáze jsou bezpečně uloženy v místním serveru a že přístupová oprávnění lze udělovat jednoduše a bez zbytečné byrokracie.

Důležitá kontrola

Bezpečné uchovávání léků a
důležitých dokumentů je velmi
ožehavým tématem. Kdo nese
zodpovědnost, jestliže něco chybí?
Systém Xesar dokáže vést protokol
obsahující záznamy o tom, komu je
ve které době povolen přístup.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Cylindrické vložky se závorou
›› Strana 106

Buďte vždy dobře
připraveni

Uživatel systému Xesar je dobře
připraven na každou situaci. Přitom
je zcela lhostejné, zda se jedná
o únikové nebo protipožární dveře:
systém Xesar poskytuje naprostou
bezpečnost v každém ohledu
a v každé situaci.
Kování Xesar
›› Strana 40

Vstup zakázán

Zejména ve zdravotnických
objektech existují určité oblasti,
do kterých smějí vstupovat pouze
oprávněné osoby. Pomocí systému
Xesar lze dle potřeby (osoby, doba)
zabezpečovat oddělení, která jsou
uzavřena vůči okolí.

Software Xesar
›› Strana 132

Příklad systémového řešení ›› Strana 30
Lékaři, lékárny, objekty záchranné služby, polikliniky, nemocnice,
rehabilitační střediska, ústavy sociální péče
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Xesar | Vzdělávací instituce

Střední škola NMS Neustadtl | AT
Ekonomická škola BHAK I+II ve Welsu | AT

Soukromá škola Liesy Prokopové | AT

Osvědčené postupy
Objekt			

Soukromá škola Liesy Prokopové

Typ budovy

Školství

Místo a rok

Maria Enzersdorf, 2012

Počet jednotek

Xesar: 70, EPS: 133

Zajímavosti projektu:
Sport a bezpečnostní management: Soukromou školu Liesy Prokopové navštěvuje
více než 200 žáků, kteří jsou zde současně vedeni k vrcholovému sportu. V září 2014
bylo otevřeno gymnázium ve Vösendorfu-Südstadtu. Toto vzdělávací zařízení vyžaduje
vzhledem k velkému množství uživatelských skupin flexibilní bezpečnostní systém.
Certifikovaný partner společnosti EVVA, firma Werhan TPS Sicherheitstechnik, byla
po absolvovaném školení pro partnery dokonale připravena provést instalaci tohoto
kombinovaného zařízení tvořeného systémy Xesar a EPS.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
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Řešení

Kvalitní vzdělávání vyžaduje nejlepší
zabezpečení
Vzdělání je naše největší bohatství. O to důležitější je tedy požadavek, aby naše vzdělávací
instituce byly uspořádány co nejbezpečněji, nejkomfortněji a nejmoderněji. To vše začíná již
u vstupních dveří.
Má být do školní budovy povolen vstup cizím osobám? Je možné automatické trvalé otevírání? Jestliže ano, ve kterém časovém období? Kdo smí vstupovat do jednotlivých místností?
Školy a univerzity jsou mnohotvárné budovy s neustále se střídajícími návštěvníky, které vyžadují ucelené řešení. Řešení, jakým je systém Xesar. Na nejvyšší bezpečnostní úrovni, s úžasně
jednoduchým použitím a dokonale přizpůsobitelný každé situaci.

Pouze pro pedagogický
personál
Konferenční místnosti, skladiště,
laboratoře – to jsou pouze některé
z prostorů, do kterých žáci buď
nemají vůbec vstupovat nebo kam
smějí pouze v doprovodu učitele.
Při použití systému Xesar to není
žádný problém.
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Dveřní kliky Xesar
›› Strana 56

Automatické otevírání

Musí budovou procházet personál
zajišťující správu objektů, aby ráno
otevíral hlavní dveře a večer je opět
zavíral? Funkce automatického
trvalého otevírání v průběhu
určitého časového období,
kterou poskytuje systém Xesar, je
jednoduché a komfortní řešení.

Software Xesar
›› Strana 132

Otevřít, posadit se
a pracovat

Systém Xesar není pouze bezpečný,
nýbrž také chytrý. Jeho nástěnná
čtecí jednotka řídí přístupová
oprávnění i funkci elektrické sítě.
Při otevření dveří se tedy například
současně zapínají světla, počítače
a tiskárny.

Nástěnná čtecí jednotka Xesar
›› Strana 120

Příklad systémového řešení ›› Strana 30
Autoškoly, mateřské školy, hudební školy, základní školy, další
vzdělávací instituce, knihovny, univerzity, vyšší odborné školy
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Xesar | Průmyslové a živnostenské objekty

Sídlo firmy EMTEC Maschinenbau AG | CH
Prodejna vozů Volkswagen Zentrum Passau | DE

Prostory deníku St. Galler Tagblatt | CH

Osvědčené postupy
Objekt			

Prostory deníku St. Galler Tagblatt

Typ budovy		

Průmyslové a živnostenské objekty

Místo a rok

St. Gallen, 2015

Počet jednotek

Xesar: 100

Zajímavosti projektu:
Zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé – v tak dynamické firmě, jakou St. Galler Tagblatt
je, denně vchází do budovy a opět z ní vychází velké množství lidí. Při tom je zvlášť
důležité, aby bylo možné rychle, jednoduše a efektivně udělovat přístupová oprávnění.
Přesně to systém Xesar umožňuje. Tento vysoce bezpečný uzamykací systém je přitom
natolik flexibilní, že jej lze individuálně přizpůsobovat velikosti příslušného podniku
i jeho potřebám. Zvláštní výhoda: Navzdory uplatnění vysoce složité, nejmodernější
bezpečnostní technologie se systém Xesar vyznačuje mimořádně snadným použitím
a jednoduchou instalací.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
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Řešení

Bezpečně ve všech oblastech
Oblasti výzkumu, vývoje i výroby kladou obzvláštní požadavky na elektronické zamykací systémy. Prach, nečistoty a kolísající teploty nesmějí mít žádný vliv na způsob fungování systému
– za všech okolností musí být zajištěn plynulý průběh společně s naprostou bezpečností.
Je totiž nutno chránit cenný pracovní materiál a zabránit průmyslové špionáži.
Kromě toho musí systém poskytovat potřebnou flexibilitu. Přidělování přístupových oprávnění různým osobám a v rámci určitých oblastí musí fungovat rychle a jednoduše, přičemž
musí být umožněna zpětná sledovatelnost. Tím je zaručeno, že i když do citlivých zón smí
vstupovat pouze oprávněný personál včetně oprávněných dodavatelů, je potřebný přístup
povolován rychle a současně je zaznamenáván do protokolu. To vše umožňuje systém Xesar.

Nejvyšší úroveň
zabezpečení

Zejména v dílnách nelze zcela
zabránit působení nečistot
a prachu. Pro systém Xesar
to však není žádný problém.
Elektronický uzamykací systém totiž
zaručuje nejvyšší bezpečnost i za
nepříznivých podmínek.
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Kování Xesar
›› Strana 40

Dokonalá integrace

Visací zámek lze integrovat do
jakéhokoli systému Xesar. Je možné
jej používat jak v interiéru, tak i
venku k zabezpečení kontejnerů,
úschoven a skladovacích prostor.

Visací zámek Xesar
›› Strana 116

Bezpečné a flexibilní

Podniky, které jsou odkázány
především na svůj vlastní vozový
park, musí jednak tento vozový
park zabezpečit a jednak umožnit
svému personálu jednoduchý
přístup k vozidlům při zásazích,
střídání směn atd. Při použití
systému Xesar to jde pohodlně.

Software Xesar
›› Strana 132

Příklad systémového řešení ›› Strana 30
Stolařství, instalatéři, pokrývači, autodílny, továrny
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Xesar | Kulturní a volnočasové zařízení

Restaurace Stars & Stripes v Glattparku | CH
Kostel sv. Petra Canisia | DE

Sportovní stadion Sportzentrum Zuchwil | CH

Osvědčené postupy
Objekt			

Sportovní stadion Sportzentrum Zuchwil

Typ budovy

Kulturní zařízení a zařízení pro trávení volného času

Místo a rok

Zuchwil, 2015

Počet jednotek

Xesar: 50, ICS: 500

Zajímavosti projektu:
Sportovní centrum Zuchwil poblíž Solothurnu, odedávna známé svým fotbalovým
zázemím, vnitřním i venkovním bazénem a také venkovním umělým kluzištěm, bylo
rozšířeno o sportovní hotel s moderními konferenčními místnostmi a stavbu sálu
Widisaal včetně restaurace. Zařízením ročně projde přibližně 400 000 návštěvníků.
Ideální podmínky pro kombinovaný uzamykací systém značky EVVA. Zvoleny byly
systémy Xesar a ICS. Tyto systémy poskytují maximální komfort při současné maximální
kontrole. S jedinou kartou nebo praktickými kombinovanými klíči může personál i hosté
podle potřeby vycházet i vcházet.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
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Řešení

Bezpečné trávení volného času
Aby pořadatelé mohli zajistit, že návštěvníci budou v jejich zařízení trávit svůj volný čas
v naprostém bezpečí, je požadováno zabezpečení, které je stejně mnohotvárné i jednoduché.
Například na stadionech musí být zajištěna efektivní organizace pohybu osob a v muzeích
musí být zajištěna ochrana cenných uměleckých a kulturních předmětů. I když je přitom vždy
kladen důraz na maximální bezpečnost, musí být umožněn také rychlý příchod a odchod.
Kromě toho musí být zaručena možnost rychlého vyklizení objektu při vzniku nouzové situace.
I zde dokáže systém Xesar splnit všechny požadavky. Vysoce bezpečný uzamykací systém
poskytuje díky širokému obsaženému sortimentu výrobků správné řešení pro každou situaci.
A to při obzvláště jednoduchém použití – od montáže přes software až po správu.

Rychle do bezpečí

Tam, kde je pohromadě mnoho
osob, je také nutno rychle jednat
v nouzové situaci. Správným
vybavením je zde kování Xesar
určené pro únikové a protipožární
dveře.
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Kování Xesar
›› Strana 40

Nyní bude vše
v barvách
Přiřazování identifikačních médií
určitým skupinám oprávnění
bude nyní díky různobarevným
přívěskům v systému Xesar ještě
snazší, čímž se ještě zefektivní
jejich správa.

Přívěsek Xesar
›› Strana 140

Otevřít – zavřít,
otevřít – zavřít

Je zapotřebí, aby se všechny dveře
automaticky otevíraly a také
opět zavíraly? A to podle potřeby
denně ve stejnou dobu, pravidelně
jedenkrát týdně nebo ve stále
se měnící době? Díky komfortní
správě zajišťované softwarem
Xesar to není žádný problém.
Software Xesar
›› Strana 132

Příklad systémového řešení ›› Strana 30
Bary, restaurace, penziony, galerie, kostely, kina, divadla,
stadiony, muzea
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Xesar | Infrastruktura

Horské dráhy Mitterbach | AT
Přístav Hafen Wien | AT

Přístavní správa Hamburg Port Authority | DE

Osvědčené postupy
Objekt

Přístavní správa Hamburg Port Authority

Typ budovy

Infrastruktura

Místo a rok

Hamburk, 2016

Počet jednotek

Xesar: 120, 3KSplus: 250

Zajímavosti projektu:
Přístavní správu v Hamburku (Hamburg Port Authority AöR (HPA) centrálně provozuje
od roku 2005 progresivní přístavní management a je aktivní všude tam, kde je v
hamburském přístavu nutná efektivita, bezpečnost a hospodárnost. V lokalitách jsou
od roku 2016 postupně zaváděny systémy 3KSplus a Xesar. Díky své flexibilitě a vysoké
bezpečnosti dokázaly systémy získat důvěru společnosti.
Tento objekt byl realizován s uzamykacím systémem 3KSplus, který odpovídá současnému uzamykacímu systému 4KS.
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Řešení

Zcela podle plánu
Silně frekventované, veřejně přístupné budovy musí vyhovovat mnoha nárokům. Zejména
tehdy, je-li pod jednou střechou sloučeno více funkcí, je nezbytný ucelený uzamykací systém.
Je naprosto jedno, zda byl objekt již postaven nebo zatím existuje pouze na papíře: systém
Xesar umožňuje individuální a flexibilní plánování všech přístupů. Nouzové východy, výtahy,
vchody pro personál, společenské prostory, kuřácké zóny, prodejní provozovny, nebezpečné
zóny, skladiště – vše je možno realizovat pomocí dokonale vzájemně sladěných výrobků
tvořících systém Xesar.

Někteří musí
zůstat venku

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Čekárny, společenské prostory
a místnosti vyhrazené pro
personál představují důležité
odpočinkové zóny. Mají však
být tyto zóny skutečně trvale
otevřené a neomezeně přístupné?
Toto rozhodnutí je na vedoucích
pracovnících, realizace je pak zcela
jednoduše uskutečnitelná pomocí
systému Xesar.
Software Xesar
›› Strana 132

Pro všechny případy

V oblastech, kde se zdržuje mnoho
osob, jsou také nutná bezpečnostní
opatření pro případ vzniku nouzové
situace. Díky širokému sortimentu
výrobků, ze kterých sestává systém
Xesar, je tato opatření možno
realizovat pomocí vhodných
kování určených pro únikové
a protipožární dveře.

Kování Xesar
›› Strana 40

Připojení

Systém Xesar je schopen
komunikovat s vašimi poplašnými
systémy, systémy chytrých budov,
časové evidence a osobních údajů.
Umožňuje to technologie rozhraní
PubSub.

Software Xesar
›› Strana 132

Příklad systémového řešení ›› Strana 30
Taxislužba, kurýrní služby, hasičské sbory, elektrárny, motoresty,
nádraží, logistická střediska, letiště
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Xesar | Bytové komplexy a objekty

Budova Banackerweg | CH
Vysokoškolské koleje Messecarree | AT

Obytný dům BROT Aspern | AT

Osvědčené postupy
Objekt			

Obytný dům BROT Aspern

Typ budovy

Bytové komplexy a bytové objekty

Místo a rok

Vídeň 2012

Počet jednotek

Xesar: 23, 3KSplus: 71

Zajímavosti projektu:
V průběhu tříleté výstavby obytného domu si obyvatelé uvědomili, že v sofistikovaném
zařízení bude nutný flexibilní uzamykací systém. B.R.O.T. se tak vyznačuje velkým
počtem „sdílených prostor“ ve sklepě a na střeše. Dále jsou zde dílny, společenská
místnost pro mládež, hudební místnost, místnosti zařízené pro wellness a meditační
místnost. Volba padla na kombinované řešení EVVA: Systémy Xesar a 3KSplus. Díky
systému Xesar lze flexibilně spravovat, kdo a kdy bude mít do „sdílených prostor“
přístup. Samotné bytové jednotky jsou vybaveny cylindrickými vložkami 3KSplus a
systém ideálně doplňují.
Tento objekt byl realizován s uzamykacím systémem 3KSplus, který odpovídá současnému uzamykacímu systému 4KS.
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Řešení

I takto je možné bydlet
Náš způsob bydlení se postupně mění. Především ve městech je realizováno stále více projektů
zaměřených na bydlení ve společných objektech. Důvod? Stále více lidí žije ve stáří o samotě
a stále více osamělých rodičů hledá náhradní rodinu. Ve společně užívaných obytných objektech lze trávit všední dny jednodušším a příjemnějším způsobem.
Takový různorodý obytný projekt však samozřejmě potřebuje také všestranný uzamykací
systém. Instalace systému Xesar je zárukou splnění těchto potřeb. Bez ohledu na to, zda se
jedná o vstupní dveře bytu, sklepní kóji, místnost pro trávení volného času nebo společně
využívanou zahrádku – systém Xesar umožňuje jednoduchý, bezpečný a individuální přístup.

Dobrá kombinace

Stále vyhledávanější: Kombinovaný
uzamykací systém. Tímto způsobem
jsou většinou elektronicky
zabezpečeny domovní vchody
a společné prostory, byty jsou
zabezpečeny mechanicky.
Společným přístupovým médiem je
kombinovaný klíč.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Kombinovaný klíč Xesar
›› Strana 141

Prádelna je k dispozici
podle plánu

Vše záleží na správné organizaci.
Proto je pomocí systému Xesar
možno zcela přesně určovat, který
obyvatel domu má ve kterou dobu
umožněn přístup ke společně používaným prostorům, jako například
k prádelně.

Kování Xesar
›› Strana 40

Věc čistoty

Aby váš domovní odpad odvážely
pouze osoby, které jsou k tomu
skutečně oprávněné, a aby tyto
osoby také měly k odpadu umožněn
přístup v určité době, lze pomocí
systému Xesar zcela jednoduše
přidělit naprosto přesná přístupová
oprávnění.

Software Xesar
›› Strana 132

Příklad systémového řešení ›› Strana 30
Nájemní byty, bydlení s pečovatelskou službou, bytové domy,
vysokoškolské koleje
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›› Nelepší design mezi univerzálními

kováními pro vnitřní i venkovní dveře

Strana

56

Dveřní klika Xesar

››
Vysoká užitná hodnota pro mnoho
situací ve vnitřní oblasti
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Přehled systému

››

Včetně speciálního provedení pro
vnitřní i venkovní prosklené dveře

Strana

68

Cylindrická vložka
Xesar
Strana

120

Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

››
Vysoká bezpečnost a obzvláště
jednoduchá montáž
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››

Flexibilní, jednoduchý
a bezpečný – software pro
správu systému Xesar
Strana

132

Software Xesar
Kredity KeyCredit
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Přehled systému | Výhody

Vše je možné
Ovládejte přístup
k důležitým vchodům
a východům. Spolehlivá
bezpečnost v nepřetržitém
provozu s praktickým trvalým
otevřením během pracovní
doby v režimu Office.
Jeden všestranně
použitelný systém
Pomocí identifikačního média
svého systému Xesar můžete
otevírat také skříně a garáže.

Online nástěnná čtecí jednotka
S online nástěnnou čtecí jednotkou
může vrátný otevřít dodavateli
dveře i z recepce. Díky monitorování dveří v reálném čase také
vidí, zda a kdy byly dveře otevřeny
a zavřeny.

Bezpečnost ve venkovní oblasti
Budovy jsou zvenčí stále průhlednější. Prosklená průčelí s posuvnými dveřmi musí vyhovět
neustále se zvyšujícím nárokům na jednoduchý, komfortní přístup. I v takových případech však
musí bezpečnostní technika splňovat všechny požadavky a přitom současně zaručit nepřerušovaný
tok návštěvníků. Při použití systému Xesar to není žádný problém.
A to i na mezinárodní úrovni a v každém prostředí. Díky vysokému stupni kompatibility je systém
Xesar použitelný v téměř všech situacích. Tím je pak zaručena bezpečnost vynaložené investice.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
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Přehled systému

Žádná panika
Bezpečnosti uživatelů budovy je
přikládán nejvyšší význam. Systém
Xesar splňuje i v tomto ohledu
všechny požadavky.

Kontrola je zajištěna vždy a všude
Bezpečnostní standardy platí také pro
zadní stranu budovy. To znamená, že
pomocí systému Xesar lze bezpečně spravovat také vchody určené pro dodavatele
a pro poskytovatele služeb zajišťující
údržbu objektu.
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Přehled systému | Výhody

Systém Xesar roste
s budovou
Zařízení, která jsou součástí
systému Xesar, lze dodatečně
libovolně rozšiřovat – systém
jednoduše roste s tím, jak
vznikají nové části nebo
přístavby budovy.

Pohodlí
Vytvořte oblasti, které jsou
volně přístupné s časovým
omezením, nebo oblasti, do
kterých lze vstupovat pouze
s opravňujícím identifikačním médiem.

Možnost flexibilního
přizpůsobení
Také externím poskytovatelům
služeb je možno rychle a jednoduše
udělovat potřebná přístupová
oprávnění.

Bezpečnost systému
Nejmodernější způsob šifrování pomocí
standardu MIFARE-DESFire a řada dalších
funkcí zaručují bezpečný provoz zařízení.

Bezpečnost ve vnitřní oblasti
Bezpečnost samozřejmě sehrává významnou roli také ve vnitřních prostorech budovy. Místnosti se
servery, místa vyhrazená pro uchovávání důležitých dokumentů nebo léčiv, kancelář obchodního
vedení – všechny tyto oblasti musí být odděleně zabezpečeny.
Současně musí být efektivně uspořádány také procesy, které uvnitř budovy probíhají. Pracovníci, kteří
se v budově zdržují, nebo její obyvatelé mají mít možnost rychlého a ničím neomezovaného pohybu.
To znamená, je je nutno vědět, kdo, kdy a kde byl, aniž by přitom bylo bylo nutno zřizovat velké
bezpečnostní bariéry.
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Virtuální síť
Při příchodu a odchodu se u nástěnné
čtecí jednotky Xesar na identifikační média
automaticky nahrají všechny bezpečnostní
informace (např. černá listina) a oprávnění se
prodlouží o nastavenou dobu platnosti.
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Víceuživatelský provoz
Vrátný, pracovnice osobního
oddělení nebo pracovník
technické údržby mohou
současně vystavovat nová
identifikační média, měnit
oprávnění nebo otvírat na
dálku dveře.

Přehled systému

Řízený provoz výtahů
Pomocí nástěnné čtecí jednotky
Xesar lze vytvářet bezpečnostní
oblasti odpovídající jednotlivým
podlažím.

Bezpečnost na jedno kliknutí
Přehledná, uživatelsky přívětivá
palubní deska oznamuje, které dveře
jsou bezpečné a které ne. Jedno
kliknutí stačí.

Zjistěte více o výhodách výrobků řady Xesar určených
k použití v různých místech budovy
›› Viz další strana
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Přehled systému | Xesar ve stručném celkovém přehledu
Každá komponenta systému Xesar má své individuální přednosti.
Jaký výrobek je pro konkrétní situaci optimální, se řídí především místem
použití, požadavky na bezpečnost a potřebou zajištění komfortu.

Kování Xesar
Všestranné výrobky s vysokým
obslužným komfortem. Toto
kování s nepřekonatelným
designem je univerzálně použitelné, a to i na profilových dveřích. Kování Xesar je vhodné
také pro venkovní použití
››  Strana 40

Nástěnná čtecí jednotka Xesar
Vyniká vysoce kvalitním skleněným designem. K ovládání
elektronických uzamykacích komponent (např. automatických
posuvných dveří, motorické cylindrické vložky) je vybavena řídicí
jednotkou.
Pokud je nástěnná čtecí jednotka vybavena online řídicí
jednotkou, tvoří ve virtuální síti Xesar centrální bezpečnostní
rozhraní. ›› Strana 120
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Cylindrická vložka Xesar
se závorou
Cylindrická vložka Xesar doplní
váš systém Xesar. Používá se
v nejrůznějších typech skříněk
a v poštovních schránkách.
›› Strana 106

Visací zámek Xesar
Visací zámek Xesar lze
používat vevnitř i venku.
Zabezpečí jak vaše mřížové
dveře nebo roletová vrata,
tak také archivní prostory
nebo serverové skříně. Skvěle
doplňuje každý systém Xesar.
›› Strana 116

Přehled systému

Cylindrická vložka Xesar
Přednosti cylindrické vložky Xesar
se plně projeví tam, kde nejvýznamnější roli sehrávají bezpečnost nebo
jednoduché dodatečné vybavení.
Umožňuje totiž bezpečné zamykání
při jednoduché montáži.
›› Strana 68

Dveřní klika Xesar
Dveřní klika Xesar je ideálním
řešením pro téměř každé vnitřní
dveře – od dveří s plnými křídly až
po prosklené dveře. Navíc usnadňuje dodatečné vybavování.
›› Strana 56
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Přehled systému | Všechny komponenty
A takto systém funguje
Všechna přístupová oprávnění se přidělují prostřednictvím softwaru
Xesar. Přenášením informací na identifikační média prováděným
prostřednictvím kódovací stanice se pak jednoduchým způsobem
vytvářejí elektronické klíče.

KeyCredit

Lifetime

Při uvádění do provozu se provádí synchronizace jednotlivých
uzamykacích komponent se softwarem pomocí tabletu Xesar.
Identifikační média nacházející se v oběhu pak ve virtuální síti
Xesar dále distribuují bezpečnostní informace
(černou listinu) v budově.
Kredity KeyCredit – máte možnost volby
Pro běžný provoz systému Xesar jsou k výběru dvě
hodnoty kreditů: množstevní kredity KeyCredit
nebo časově a množstevně neomezená varianta
KeyCredit Xesar Lifetime.
›› Strana 135, 138

Identifikační média systému Xesar
Osoba se může u dveří identifikovat
různými identifikačními médii
(karta, přívěsek, kombinovaný klíč). U verze
Xesar 3.1 je možné osobám přiřadit několik
identifikačních médií s různými oprávněními.
Tím se používání systému Xesar stává ještě
flexibilnější.
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Přístupové komponenty
systému Xesar
Jsou programovány a spravovány
pomocí softwaru Xesar.

Nástěnná čtecí jednotka Xesar

Cylindrická vložka Xesar

Dveřní klika Xesar

Kování Xesar
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Kódovací stanice
Pomocí kódovací stanice se zcela jednoduše programují
nová identifikační média (karty, přívěsky ke klíčům).

Přehled systému

Administrátorská karta
Administrátorská karta, která je nezbytná
při programování, tvoří dodatečnou úroveň
zabezpečení. Bez této administrátorské karty
nelze software Xesar spustit ani ukončit.

USB 2.0

Nástěnná čtecí jednotka Xesar
jako aktualizační nástroj

Kódovací stanice

AN
í|L

en

Říz

Aktualizace
Výměna bezpečnostních dat
mezi softwarem pro správu
a identifikačními médii
probíhá prostřednictvím online
nástěnné čtecí jednotky Xesar.

Software Xesar
Prostřednictvím softwaru Xesar se provádějí
veškeré správní úkony. Zde se zadávají
osoby, přidělují přístupová oprávnění,
spravují časová období atd.
Software dokáže komunikovat s vašimi
poplašnými systémy, systémy chytrých
budov, systémy časové evidence a osobních
údajů prostřednictvím rozhraní.
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Online nástěnná čtecí jednotka Xesar
Pomocí online nástěnné čtecí jednotky Xesar může
vrátný otevřít dveře dodavateli i z recepce. Díky
monitorování dveří v reálném čase také vidí, zda
a kdy byly dveře otevřeny a zavřeny.

Tablet Xesar
Úkony údržby se přehledně zobrazují
v tabletu Xesar. Synchronizace dat
se softwarem probíhá bezdrátově
prostřednictvím sítě W-LAN.
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Přehled systému | Virtuální síť
A takto systém funguje
Virtuální síť Xesar využívá identifikační média, která jsou v oběhu, k výměně
informací mezi softwarem a dveřmi, čímž udržuje systém v aktuálním stavu.
Prostřednictvím nástěnné čtecí jednotky Xesar se pomocí online řídicí jednotky
prodlužuje nastavená doba platnosti identifikačních médií a nahrávají se do nich
aktualizované informace (černá listina). Na cestě budovou se pak tyto informace
přenesou do jednotlivých dveří. Přitom identifikační média aktualizují stav dveří
a shromažďují informace o dveřích (stav baterií, události související s přístupy,
mazání zablokovaných identifikačních médií nebo pokusy o otevření pomocí
těchto médií), které jsou u online nástěnné čtecí jednotky Xesar nahrány zpět do
softwaru.

Seznam
blokovaných médií
přenesen!

Vybitá baterie!

Přístup
zamítnut!
Seznam
blokovaných
médií přenesen!

Seznam
blokovaných
médií přenesen!

Stav
zabezpečení
Předávání a
přebírání aktualizací
zabezpečení

Vydání nové karty
Karta na cestě budovou sdílí všechny nové
informace a odesílá do systému informace
o přístupu a bezpečnostní aktualizace.

Seznam zakázaných položek |
Zablokování staré karty
Ztratili jste kartu nebo se dostala do nepovolaných rukou? Karta bude zablokována
a zařazena na seznam zablokovaných médií.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

34

Přehled systému

Bezpečnost | Zcela transparentní

Bezpečnost nebyla ještě nikdy tak transparentní jako s virtuální sítí
Xesar. Díky automatickému vyhodnocování v reálném čase máte totiž neustále
přehled o aktuálním stavu zabezpečení. Všechny potřebné informace si zobrazíte
kdykoliv na jednom místě.
Přehledně a na jednom místě:
› Stav dveří – byl seznam zablokovaných médií přenesen do všech dveří?
› Seznam zakázaných položek – Která identifikační média byla zablokována?
› Stav baterie – kde je potřeba vyměnit baterii?
› Zablokovaná identifikační média – byly ztracenými identifikačními médii otevřeny
některé dveře?
› Delete-Key – Která zablokovaná identifikační média byla u dveří definitivně odstraněna?

Automatická deaktivace
zablokovaných identifikačních
médií
Pokud se někdo pokusí otevřít
zablokovaným identifikačním
médiem dveře, bude dané
médium komponentou dveří
smazáno, takže pomocí něj
nebude možné otevřít ani jiné
dveře, v nichž ještě není seznam
zablokovaných médií aktuální.
Jiná identifikační média tuto
informaci převezmou a odevzdají
ji softwaru. Navíc informuje o
otevření pomocí zablokovaných
identifikačních médií.
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KeyCredit Xesar Lifetime
U verze Xesar 3.0 je nyní pro provoz systému Xesar k dispozici
vedle množstevního kreditu 10, 50, 100 také neomezený
časový kredit. Kredit KeyCredit Xesar Lifetime je nejlepší volbou
pro velké systémy s častými změnami
přístupových oprávnění.
›› Strana 135, 138

35

XESAR | KATALOG VÝROBKŮ
PŘEHLED SYSTÉMU | VÝHODY | ZÁKLADNÍ INFORMACE | KOMPONENTY | VIRTUÁLNÍ SÍŤ | JEDNOUŽIVATELSKÝ NEBO VÍCEUŽIVATELSKÝ PROVOZ | POSTUPY

Přehled systému | Jednouživatelský nebo víceuživatelský provoz
Verze 3.1 softwaru Xesar pro správu je nyní ještě flexibilnější. Můžete
jej používat v režimu jednoho nebo více uživatelů. V závislosti na tom,
co lépe vyhovuje vaší IT infrastruktuře a vaší firmě.

Příklad
Jednouživatelský provoz, offline
V jednouživatelském provozu spravuje uzamykací
systém Xesar z jednoho počítače pouze jediná osoba.
Vytváří nová identifikační média, mění oprávnění
a dohlíží na stav zabezpečení celého systému.

Správce

PC
Software Xesar
Windows 10 Pro

Tablet Xesar
Komponenta
Xesar

Kódovací stanice

Identifikační média
systému Xesar

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
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Na víceuživatelském klientském serveru na bázi
prohlížeče je prostřednictvím sítě LAN nebo W-LAN
k serveru připojeno více klientů. Uživatelé, kteří ve
víceuživatelském provozu plní současně své úkoly,
mohou být zaměstnanci recepce, personálního
oddělení, pracovníci technické údržby a správci
instalace.

Správce

Windows 10 Pro

Server
Software Xesar

Přehled systému

Příklad
Víceuživatelský provoz,
online

Kódovací
stanice

Tablet Xesar
Komponenta
Xesar

např.
VPN

WWW
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Online nástěnná
čtecí jednotka
Osobní oddělení
Pobočky

Identifikační média
systému Xesar

Klienti
Recepce
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Přehled systému | Postupy
Instalace softwaru Xesar a systémových komponent

Montáž komponent
Montáž zařízení, které
tvoří součásti systému
Xesar, se provádí v několika
jednoduchých krocích.

Instalace softwaru Xesar
Software Xesar si jednoduše
stáhněte a nainstaluje jej podle
návodu k instalaci.

Nastavení pomocí
softwaru Xesar
Základní nastavení se provádějí
prostřednictvím softwaru Xesar.

Zadání osob a vytvoření identifikačních médií

KeyCredit

Lifetime

Používání kreditů KeyCredit
Stáhněte si kredity KeyCredit
podle počtu potřebných
přístupových oprávnění nebo
použijte licenci Lifetime.

Vytvoření identifikačních
médií
Data se na identifikační
médium přenášejí prostřednictvím kódovací stanice. Poté je
kódovací médium připraveno
k použití.

Registrace osob a oprávnění
ke dveřím
Jedné osobě je možné přiřadit
několik identifikačních médií
s různými oprávněními.
Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
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Přehled systému

Inicializace dveřních komponent

Registrace dveří
Zadání přístupových komponent podle parametrů dveří,
oblastí, provozních dob atd.

Synchronizace
tabletu Xesar
Data se přenesou do tabletu
Xesar prostřednictvím sítě
WLAN.

Synchronizace dveří
Po připojení tabletu Xesar k dveřním komponentám lze přenést
data.
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Správa osob | Načítání informací

Přístupové oprávnění
Nová identifikační média
se vytvářejí prostřednictvím
kódovací stanice. Přenos změn
oprávnění na identifikační
média probíhá prostřednictvím
kódovací stanice nebo online
nástěnné čtecí jednotky.

Odmítnutí udělení
přístupového oprávnění
Pomocí tabletu Xesar
nebo identifikačních médií
(virtuální síť) se do offline
dveří přenášejí černé listiny
obsahující seznamy osob,
jimž bylo odmítnuto udělení
přístupového oprávnění.

Kdo měl kdy a kam přístup?
Prostřednictvím virtuální sítě
se pomocí identifikačních
médií po budově distribuují
informace o dveřích, např.
černá listina, počet otevření,
přístupy, stav baterie a mnohé
další. Pokud je nutné jednat
rychle, použijte tablet Xesar.

Příslušnému identifikačnímu
médiu lze odebrat všechna
oprávnění, např. také
prostřednictvím klávesy Delete
na nástěnné čtecí jednotce.
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Kování Xesar

Kování Xesar
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Kování Xesar | Výhody
Design
Další výhody
Identický design vnitřního
i venkovního kování
› K dispozici také v provedení
bez elektroniky

›

Z jednoho odlitku
Kování Xesar zaujme svým
designem, který nepřipouští
žádné kompromisy. Při jeho
konstrukci byly realizovány
požadavky nejpřísnějších předpisů.

Správný materiál
Kování Xesar se dodává v barevných provedeních matný nerez
(standardní), leštěný nerez nebo
leštěná mosaz.

Každý si vybere svůj tvar
Klasický sortiment dveřních klik
zahrnuje tři tvarová provedení
U, L, W, která jednoduše vyhoví
všem požadavkům. Pro profilové dveře existuje dveřní klika
ve speciálním provedení R.

Funkce
Další výhody
Volně otočné venkovní
dveřní kliky poskytují
vysoký stupeň ochrany proti
neoprávněné manipulaci
› Vnitřní dveřní klika je vždy
zapojena
› Časově řízené nebo ruční
trvalé otevření
› S funkcí „černé listiny“
› Do protokolu se ukládá
posledních 1 000 událostí
› Jednoduchá aktualizace
pomocí tabletu Xesar
› Dlouhá výdrž baterie

›

Vhodné pro únikové dveře
Díky sadě panikových tyčí je
kování Xesar vhodné také pro
každé únikové dveře.

Rozšířený rozsah funkcí
Optimální způsob montáže
mechanické cylindrické vložky
umožňuje použití funkce
mechanického panikového
zámku.

Jednoduchá výměna baterie
Výměna tří běžně dostupných
baterií velikosti AAA vyžaduje
pouze několik ručních úkonů.
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Další výhody
› Vhodné pro všechny běžné
zámky
› Vhodné pro vícenásobné
uzamykání s dráhou pohybu
dveřní kliky do 40 °
(v závislosti na zabudovaném zadlabacím zámku)
› Přišroubování ve 3 bodech splňuje zvýšené
bezpečnostní požadavky
› Odolné proti požáru po
dobu 90 minut
› Šifrování AES

Použití ve venkovní oblasti
Kování Xesar je odolné proti
větru a dalším povětrnostním
vlivům, při použití přiložených
těsnění má stupeň krytí IP55
a je vhodné pro teploty od –20
do +60 °C.

Vysoká zatížitelnost
V kombinaci se speciální
podložkou je kování Xesar
vhodné k použití i na těžkých
dveřích.

Protipožární provedení
Inovovaný způsob montáže
protipožárního kování zpravidla
umožňuje použití na protipožárních dveřích bez nutnosti
vystavování nového požárně
technického posudku.

Kování Xesar

Technika

Montáž
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Další výhody
› Jednoduchá montáž
› Přizpůsobitelné levým
i pravým dveřím
› Není nutné žádné speciální
montážní nářadí
› Podpora prostřednictvím
instruktážních videozáznamů
a montážních návodů
› Vrtací šablona pro urychlení
montáže
Nasunutí štítů
Nasaďte venkovní štít na připravené dveře a protáhněte
kabel k vnitřní straně. Nasaďte
vnitřní štít, sešroubujte jej
s venkovním štítem a připojte
kabel.

Baterie a kryt
Vložte baterie do pouzdra,
nasaďte vnitřní štít a zajistěte
jej pomocí stavěcího šroubku
se zářezem.

Montáž dveřní kliky
Nasaďte dveřní kliku a zajistěte
ji pomocí stavěcího šroubku se
zářezem.
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Kování Xesar | Jednostranný přístup
Pohled
zvenčí

Pohled
zevnitř

Normy a směrnice

90 min

120
280

125

40

47–110

280

47–110

280

47–110

95–145
21.5

280
95–145
21.5

120

102

102

120
17.5

Kování Xesar, které je určeno
pro jednostranný přístup, je
přitom také vhodné pro dveře
s plnými křídly, profilové dveře,
jakož i těžké dveře.

°

17.5
20
83
85.5

EN
179

≤40

17.5
20
83
85.5

°

20
85.5

125

≤40

40

°

40

40

83

Příklady použití
17.06.2013

17.06.2013

17.06.2013

AB101000-U-KTAB101000-U-KT AB101000-U-KT
E-Beschlag

Vnitřní a venkovní kování
Kování Xesar je vhodné
pro dveře s plnými křídly
ve vnitřním i venkovním
provedení.

Všestranná použitelnost
Štíhlý design kování umožňuje
použití na profilových dveřích.

E-Beschlag

E-Beschlag

A to i tehdy, jedná-li se
o dveře v těžkém provedení
Díky funkčnímu příslušenství
je možno řešit také speciální
přístupové situace, např.
montáž na těžkých dveřích
prostřednictvím speciální
podložky.

Pro únikové východy
Kování Xesar lze používat
také na dveřích sloužících jako
nouzové východy podle normy
EN 179.
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40

EN
1906

IP55

Kování Xesar s ušlechtilým
designem, které je určeno pro
jednostranný přístup, je vhodné
pro vnitřní i venkovní dveře se
zvýšenými požadavky na bezpečnost.

125

≤40

95–145
21.5

280

102

IP55

280
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Technické informace

Provedení

Tvary klik

U|L|W|R

Velikost čtyřhranu kliky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchu

EM – matný nerez | EP – leštěný nerez | MP – leštěná mosaz

Tloušťka dveřního křídla

T[Tloušťka dveřního křídla mm] – 39 až 114 mm

Venkovní/vnitřní otvory

BB – slepý/slepý | BG – slepý/průchozí | GB – průchozí/slepý
GG – průchozí/průchozí

Tvar kliky

Velikost čtyřhranu kliky
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Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní dveřní klika zabraňující neoprávněné
manipulaci | Sešroubování ve 3 bodech | Nouzové napájení
prostřednictvím programovacího rozhraní | Kombinovatelné
s mechanickými panikovými zámky | Šifrování AES

Povrch

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Certifikát Ü protipožární ochrany |
EN 1634-1: 90 minut | EN 1634-3 | ÖNORM 3859: 90 minut |
EN 1906 | EN 179 | Stupeň ochrany IP55 s namontovaným
přiloženým těsněním (bez těsnění IP52 ) | DIN 18257: ES0 (se
stabilizační podložkou)

Tloušťka dveřního křídla

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře kombinovatelné s běžnými zámky pro
dveře s plnými křídly, s dráhou pohybu kliky do 40° (v závislosti
na zabudovaném zadlabacím zámku) | kombinovatelné se
samozamykatelnými zámky pro únikové dveře podle EN 179/
EN 1125 | vhodné pro protipožární dveře

Rozměry štítu

40 × 280 mm

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

3 ks alkalických baterií AAA | až 100 000 cyklů

Signalizace

Optická a akustická

Podmínky použití

Teplota venkovního okolí –20 °C až +60 °C, vnitřní teplota 0 °C
až +60 °C (v závislosti na baterii) | vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | pro ≥ 200 000 cyklů podle EN 1906

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar |BLE

Rozsah dodávky

Kování | sada šroubů | 3 ks alkalických baterií AAA | montážní
návod | důležité pokyny | vrtací schéma

Kování Xesar

Profil otvorů a vzdálenost v mm Europrofil E: E47 | E48 | E49 | E55 | E62 | E70 | E72 | E78 | E85 |
E88 | E90 | E92 | E98 pro 98,5 | E10 pro 100 | E11 pro 110 |
Kruhový profil R: R74 | R78 | R94 bez otvorů: E00

Uspořádání otvorů

Profil a vzdálenost otvorů

Příslušenství

Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 52
Příslušenství viz ›› Strana 54

Objednat
Kód výrobku

E.X.BE.Z1.[tvar kliky].[čtyřhran kliky].[povrch].[tloušťka dveřního
křídla].[uspořádání otvorů].[profil a vzdálenost otvorů]

Příklad

E.X.BE.Z1.U.80.EM.T94.BB.E00
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Kování Xesar | Pro protipožární dveře
Pohled zvenčí

Pohled
zevnitř

Normy a směrnice

90 min

EN
1906

EN
179

280

280

280
95–145
21.5

280

95–145
21.5

20.5

40

86

125

Díky flexibilním montážním
bodům není potřebné žádné
dodatečné vrtání. Proto zpravidla odpadá nákladné obstaprotipožárních
40rávání posudků
40
dveří.

°

20.5
23
86
88.5

Kování Xesar, které je určeno
pro jednostranný přístup, je
přitom obzvláště vhodné pro
dveře s plnými křídly a profilové
dveře.

≤40

20.5
23
86
88.5

°

23
88.5

125

≤40

40

°

Příklady použití
12.07.2013 12.07.2013 12.07.2013
AB102000-U-KT
AB102000-U-KT
AB102000-U-KT
E-Beschlag Brandschutz
E-Beschlag Brandschutz
E-Beschlag Brandschutz
U-Drücker U-Drücker U-Drücker

Protipožární dveře s plnými
křídly
Kování Xesar je vhodné pro
protipožární dveře s plnými
křídly ve vnitřním i venkovním
provedení.

Protipožární profilové dveře
Štíhlý design kování umožňuje
použití na profilových dveřích
ve vnitřním i venkovním provedení.

Pro únikové východy
Kování Xesar lze používat
také na dveřích sloužících jako
nouzové východy podle normy
EN 179.
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40

≤40

95–145
21.5

280

280

125

40

Kování Xesar s ušlechtilým
designem, které je určeno
pro jednostranný přístup, je
obzvláště vhodné pro vnitřní
i venkovní dveře v protipožárním provedení.

120

120

120

IP52
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Provedení

Tvar kliky

U|L|W|R

Velikost čtyřhranu kliky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchu

EM – matný nerez | EP – leštěný nerez | MP – leštěná mosaz

Tvar kliky

Tloušťka dveřního křídla

T[Tloušťka dveřního křídla mm] – 39 až 114 mm

Venkovní/vnitřní otvory

BB – slepý/slepý

vzdálenost v mm

E00 – bez otvorů

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní dveřní klika zabraňující neoprávněné
manipulaci | Nouzové napájení prostřednictvím programovacího
rozhraní | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Certifikát Ü protipožární ochrany
| EN 1634-1: 90 minut | ÖNORM 3859: 90 minut | EN 1906 |
EN 179 | stupeň krytí IP52 | DIN 18257: ES0 (se stabilizační
podložkou)

Technická montážní situace

Vnitřní i venkovní dveře | kombinovatelné s běžnými zámky pro
dveře s plnými křídly, s dráhou pohybu kliky do 40° (v závislosti
na zabudovaném zadlabacím zámku) | kombinovatelné se
samozamykatelnými zámky pro únikové dveře podle EN 179/
EN 11251 | vhodné pro protipožární dveře

Tloušťka dveřního křídla

Rozměry štítu

40 × 280 mm

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Příslušenství

Baterie

3 ks alkalických baterií AAA | až 100 000 cyklů

Signalizace

Optická a akustická

Podmínky použití

Teplota venkovního okolí –20 °C až +60 °C, vnitřní teplota 0 °C
až +60 °C (v závislosti na baterii) | vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | pro ≥ 200 000 cyklů podle EN 1906

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Kování | sada šroubů | 3 ks alkalických baterií AAA | montážní
návod | důležité pokyny | protipožární lamin

Velikost čtyřhranu kliky

Povrchy

Kování Xesar

Technické informace

Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 52
Příslušenství viz ›› Strana 54

Objednat
Kód výrobku

E.X.BE.FS.[tvar kliky].[čtyřhran kliky].[povrch]. [tloušťka dveřního
křídla].BB.E00

Příklad

E.X.BE.FS.U.90.EM.T94.BB.E00
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Kování Xesar | Pro únikové dveře
Pohled zvenčí

Pohled
zevnitř

Normy a směrnice

90 min

110

120

120

280
47–110

280
47–110

280
47–110

95–145
21.5

95–145
21.5

120

40

20

40

40

110

110

125

°

85.5

Jako příklady použití lze uvést
únikové dveře v provedení jako
dveře s plným křídlem nebo
jako profilové dveře, jakož
i těžké dveře.

≤40

20

125

°

85.5

125

≤40

20

85.5

18

°

18

18

EN
179

IP55

Kování Xesar s ušlechtilým
designem, které je určeno
pro jednostranný přístup, je
obzvláště vhodné pro únikové
dveře vybavené panikovými
únikovými prvky.

≤40

18

110

110
18

102

40

95–145
21.5

40

102

102

110

110

EN
1125

EN
1906

85.5

20

85.5

20

Únikové dveře s tyčovým
úchytem
Kování Xesar určené pro
únikové dveře je vhodné pro
kombinaci s tyčovými úchyty
podle EN 1125.

18.06.2013

18.06.2013

AB101000-U-KT

AB101000-U-KT
AB101000-U-KT

E-Panikeschlag

E-PanikeschlagE-Panikeschlag

Únikové dveře s panikovými
tyčemi
Kování Xesar určené pro
únikové dveře je vhodné pro
kombinaci s panikovými tyčemi
podle EN 1125.

18.06.2013
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21.5

95–145
21.5

102

102

Příklady použití

Provedení

Tvar kliky

U|L|W|R

Velikost čtyřhranu kliky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchu

EM – matný nerez | EP – leštěný nerez | MP – leštěná mosaz

Tloušťka dveřního křídla

T[Tloušťka dveřního křídla mm] – 39 až 114 mm

Venkovní/vnitřní otvory

BB – slepý/slepý | GB – průchozí/slepý

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Profil otvorů a vzdálenost v mm Europrofil E: E47 | E48 | E49 | E55 | E62 | E70 | E72 | E78 | E85 |
E88 | E90 | E92 | E98 pro 98,5 | E10 pro 100 | E11 pro 110 |
Kruhový profil R: R74 | R78 | R94 bez otvorů: E00
Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní dveřní klika zabraňující neoprávněné
manipulaci | Sešroubování ve 3 bodech | Nouzové napájení
prostřednictvím programovacího rozhraní | Kombinovatelné
s mechanickými panikovými zámky | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Certifikát Ü protipožární ochrany
| EN 1634-1: 90 minut | ÖNORM 3859: 90 minut | EN 1906 |
EN 179 | EN 1125 | Stupeň ochrany IP55 s namontovaným
přiloženým těsněním (bez těsnění IP52 ) | DIN 18257: ES0 (se
stabilizační podložkou)

Technická montážní situace

Vnitřní i venkovní dveře | kombinovatelné s běžnými zámky pro
dveře s plnými křídly, s dráhou pohybu kliky do 40° (v závislosti
na zabudovaném zadlabacím zámku) | kombinovatelné se
samozamykatelnými zámky pro únikové dveře podle EN 179/
EN 1125 | vhodné pro protipožární dveře

Rozměry štítu

40 × 280 mm

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

3 ks alkalických baterií AAA | až 100 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota venkovního okolí –20 °C až +60 °C, vnitřní teplota 0 °C
až +60 °C (v závislosti na baterii) | vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | pro ≥ 200 000 cyklů podle EN 1906

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Kování | sada šroubů | 3 ks alkalických baterií AAA | montážní
návod | důležité pokyny | vrtací schéma | bezpečnostní tyč není
obsažena v rozsahu dodávky

Tvar kliky

Velikost čtyřhranu kliky

Povrch

Tloušťka dveřního křídla

Kování Xesar

Technické informace

Uspořádání otvorů

Profil a vzdálenost otvorů

Příslušenství

Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 52
Příslušenství viz ›› Strana 54

Objednat
Kód výrobku

E.X.BE.AP.[tvar kliky].[čtyřhran kliky].[povrch].[tloušťka dveřního
křídla].[uspořádání otvorů].[profil a vzdálenost otvorů]

Příklad

E.X.BE.AP.U.90.EM.T94.BB.E00
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Kování Xesar | Bez elektroniky
Pohled zvenčí

Pohled
zevnitř

Normy a směrnice

120

120
280
47–110

280
47–110

Kování Xesar s ušlechtilým
designem, které neobsahuje
elektroniku, je obzvláště
vhodné pro dveře s plnými
křídly a profilové dveře, jakož
i pro těžké dveře.

125

280
47–110

102
95–146
21.5

95–146
21.5

95–146
21.5

280

102

120
17.5

Kování Xesar s ušlechtilým
designem, které neobsahuje
elektroniku, je vhodné pro
dveře zařazené v systémech
Xesar, které mají mít stejný
design, avšak nepotřebují kontrolu přístupu.

EN
179

°

17.5
17.5
83
83

EN
1906

≤40

17.5
17.5
83
83

°

17.5
83

125

≤40

40

°

40

125

≤40

280

102

90 min

280

40

40

40

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013

83

Příklady použití
AB101800-U-KT AB101800-U-KT AB101800-U-KT
E-Beschlag mechanisch
E-Beschlag mechanisch
E-Beschlag mechanisch

Vnitřní a venkovní kování
Kování Xesar je vhodné pro
dveře s plnými křídly ve vnitřním i venkovním provedení.

Vhodné pro všechny druhy
dveří
Štíhlý design kování umožňuje
použití na profilových dveřích
ve vnitřním i venkovním provedení.

Pro únikové východy
Kování Xesar lze používat
také na dveřích sloužících jako
nouzové východy podle normy
EN 179.
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Provedení a volitelné
možnosti

Tvar kliky

U|L|W|R

Velikost čtyřhranu kliky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchu

EM – matný nerez | EP – leštěný nerez | MP – leštěná mosaz

Tloušťka dveřního křídla

T[Tloušťka dveřního křídla mm] – 39 až 114 mm

Venkovní/vnitřní otvory

BB – slepý/slepý | BG – slepý/průchozí | GB – průchozí/slepý |
GG – průchozí/průchozí

Profil otvorů a vzdálenost v mm Europrofil E: E47 | E48 | E49 | E55 | E62 | E70 | E72 | E78 | E85 |
E88 | E90 | E92 | E98 pro 98,5 | E10 pro 100 | E11 pro 110 |
Kruhový profil R: R74 | R78 | R94
bez otvorů: E00

Tvar kliky

Velikost čtyřhranu kliky

Povrch

Bezpečnostní znaky

Zvýšená úroveň ochrany proti sabotáži dosažená sešroubováním
ve 3 bodech

Normy a směrnice

Certifikát Ü protipožární ochrany | EN 1634-1: 90 minut | EN
1634-3 | ÖNORM 3859: 90 minut | EN 1906 | EN 179

Tloušťka dveřního křídla

Technická montážní situace

Vnitřní i venkovní dveře | kombinovatelné s běžnými zámky pro
dveře s plnými křídly, s dráhou pohybu kliky do 40° (v závislosti
na zabudovaném zadlabacím zámku) | kombinovatelné se
samozamykatelnými zámky pro únikové dveře podle EN 179/
EN 1125 | vhodné pro protipožární dveře

Uspořádání otvorů

Rozměry štítu

Kování Xesar

Technické informace

40 × 280 mm

Podmínky použití

Pro ≥ 200 000 cyklů podle EN 1906

Rozsah dodávky

Kování | sada šroubů | montážní návod Důležité pokyny | vrtací
schéma

Profil a vzdálenost otvorů

Příslušenství

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 52
Příslušenství viz ›› Strana 54

Objednat
Kód výrobku

E.X.BE.Z0.[tvar kliky].[čtyřhran kliky].[povrch].[tloušťka dveřního
křídla].[uspořádání otvorů].[profil a vzdálenost otvorů]

Příklad

E.X.BE.Z0.U.80.EM.T94.BB.E00
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Z1

››

L

››

W

››

R

››

FS

AP

Z0

Klika ve tvarovém
provedení U

Klika ve tvarovém
provedení L

Klika ve tvarovém
provedení W

Klika ve tvarovém
provedení R

Klika ve tvarovém
provedení R: určena
speciálně pro profilové
dveře, u kterých zajišťuje
ochranu ruky proti
přivření.

Venkovní strana
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Profil a vzdálenost
otvorů

Uspořádání otvorů

Tloušťka dveřního
křídla

Povrch

BE

Velikost čtyřhranu kliky

X

Tvar kliky

Kování

E

Model

Xesar

Kování Xesar | Provedení a volitelné možnosti
Elektronika
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Změřte vzdálenost od středu
otvoru pro zasunutí čtyřhranu
kliky po střed jádra cylindrické
vložky.

››

BB

››

BG

Vzdálenost

››

GB

Europrofil E
E47 | E48 | E49 | E55
E62 | E70 | E72 | E78
E85 | E88 | E90 | E92
E98 (98,5 mm) | E10 (100 mm)
E11 (110 mm)

Uspořádání otvorů
(venkovní/vnitřní)

Z0

Z1

AP

FS

Slepý/slepý

   

Slepý/průchozí

 

Průchozí / slepý

  

Průchozí / slepý

 

GG

››

››
E..

E00 (bez otvorů)

Upozornění: Nejsou-li potřebné žádné otvory,
uvádí se vzdálenost E00.

Profil otvorů

R..

Tloušťka dveřního křídla mm:
39 až 114 mm

T..

Kování Xesar

Kruhový profil R
R74 | R78 | R94
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Tip: +2mm s podložkou pro těžké dveře

Z1

FS

Vnitřní strana

AP

›

EM

››

Matný nerez

EP

››

Leštěný nerez

MP

››

Leštěná mosaz

80

››

Kolík čtyřhranu kliky, 8 mm

85

››

Kolík čtyřhranu kliky, 8,5 mm

90

››

Upozornění: nezbytný pro protipožární a únikové dveře

Kolík čtyřhranu kliky, 9 mm

Odpovídající výrobky
Rozsáhlá nabídka příslušenství ke kování (viz další strana)
Profilové cylindrické vložky (viz katalog výrobků pro bezpečnostní
mechanické systémy)

›
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Kování Xesar | Příslušenství
Podložka
K zakrytí stávajících otvorů při výměně kování na dveřích tvořících součást domovního inventáře.
Design je sladěn s vnějším obrysem kování. K dispozici ve třech provedeních povrchu a velikostech.

Symbolické vyobrazení

Počty kusů v balení

2

Rozměry

B52 – 52 × 292 × 2 mm | B65 – 65 × 305 × 2 mm | B76 – 76 × 316 × 2 mm

Povrch

EM – matný nerez | EP – leštěný nerez | MP – leštěná mosaz

Kód výrobku

E.ZU.BE.UP.[rozměr].[povrch]

Příklad

E.ZU.BE.UP.B52.EM

Podložka pro těžké dveře
Při použití kování Xesar na těžkých dveřích, jako např. bezpečnostních dveřích. Vhodná také k zakrytí
stávajících otvorů. K dispozici ve třech provedeních povrchu.

Symbolické vyobrazení

Rozměry

60 × 300 × 10 mm

Počty kusů v balení

1

Povrch

EM – matný nerez | EP – leštěný nerez | MP – leštěná mosaz

Kód výrobku

E.ZU.BE.UP.BST.[povrch]

Příklad

E.ZU.BE.UP.BST.EM

Vrtací šablona
Vysoce kvalitní vrtací šablona k jednoduché přípravě dveří při montáži kování Xesar a dveřních klik
Xesar. Přestavitelný doraz zajišťuje správné vyrovnání otvorů a umožňuje provádění nastavení, které
je přizpůsobeno požadavkům konkrétního uspořádání dveří. Díky vrtacím pouzdrům z tvrdokovu je
zaručena dlouhá životnost i při intenzivním používání.
Kód výrobku

E.ZU.BE.BS.V1

Symbolické
vyobrazení

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
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Sada náhradních baterií
Sada náhradních baterií, sestávající z 10 kusů běžně dostupných baterií typu AAA
Kód výrobku

E.ZU.BAT.AAA.V1.M10

Nouzový zdroj proudu
Není-li při nízkém stavu nabití i navzdory výstražnému upozornění provedena výměna baterií,
je k ovládání kování Xesar potřebný nouzový zdroj proudu s potřebným napětím.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Kód výrobku

Kování Xesar

Symbolické vyobrazení

E.ZU.ALLG.NG3
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Dveřní kliky Xesar

Kování Xesar

Dveřní klika Xesar
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Dveřní kliky Xesar | Výhody
Design
Další výhody
Optická a akustická
signalizace stavu a funkce
› Bez viditelných šroubových
spojení
› K dispozici je rovněž
souprava dveřní kliky ve
shodném designu, avšak bez
elektroniky
› Na vnitřní straně dveří může
být použita klika s překrytím
podle specifického
požadavku zákazníka

›

Kompaktní design
Slučuje prvky elektroniky
a mechaniky do harmonického
celku v malém prostoru.

Vysoce hodnotné povrchy
K dispozici jsou volitelná
barevná provedení matný nerez
(standardní), leštěný nerez nebo
leštěná mosaz.

Tvar kliky
Dveřní klika, která vyhoví každému vkusu. Tři klasické tvary:
U, L a W.

Funkce
Další výhody
Volně otočná venkovní
dveřní klika poskytuje vysoký
stupeň ochrany proti
neoprávněné manipulaci
› Vnitřní dveřní klika je vždy
zapojena
› Časově řízené nebo ruční
trvalé otevření
› Funkce „černé listiny“
› Do protokolu se ukládá
posledních 1 000 událostí
› Jednoduchá aktualizace
pomocí tabletu Xesar
› Jednoduchá výměna baterie
› Dlouhá životnost baterie

›

Ideální pro prosklené dveře
Při použití vhodného zámku lze
dveřní kliku Xesar integrovat
také do každých prosklených
dveří.

Rozšířený rozsah funkcí
Volitelná montáž mechanické
cylindrické vložky umožňuje,
v závislosti na zvoleném typu
zámku, dodatečné způsoby
použití (např. nouzové zamykání).

Vhodná pro únikové dveře
Dveřní klika je kompatibilní
také se zámky pro únikové
dveře podle EN 179.
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Technika

38 mm
Obzvláště vhodná pro
dodatečné vybavení
Jelikož je dodržen standardní
rozměr 38 mm u šroubového
spojení, ve většině případů není
nutné žádné dodatečné převrtávání dveří.

Vysoký stupeň kompatibility
se zámky
Díky dodržení podstatných
požadavků, které příslušné
normy kladou na zámky,
nejsou potřebné žádné zvláštní
zadlabávací zámky.

Dráha pohybu dveřní
kliky až 40°
(v závislosti na zabudovaném
zadlabacím zámku)
Vzhledem k dlouhé dráze
pohybu lze dveřní kliku Xesar
kombinovat také se speciálními
zámky (např. pro vícenásobné
zamykání).

Kování Xesar

40°

Dveřní kliky Xesar

Další výhody
› Napájení prostřednictvím
běžně dostupné baterie
CR123A
› Odolná proti požáru po
dobu 90 minut
› Šifrování AES

Montáž
Další výhody
Jednoduchá montáž
Přizpůsobitelná levým
i pravým dveřím
› Není nutné žádné speciální
montážní nářadí
› Podpora prostřednictvím
instruktážních videozáznamů
a montážních návodů
› Vrtací šablona pro urychlení
montáže
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›
›

Jednoduché nasazení
Venkovní montážní skupina se
nasazuje na připravené dveře.
Není třeba připojovat kabeláž
vedoucí skrze dveře.

Rychlé sešroubování
Montáž spočívá v sešroubování
vnitřní a venkovní strany,
zajištění polohy vnitřního
překrytí a utažení stavěcího
šroubku se zářezem.

Vkládání baterie
Baterie se vkládá do trubkového pouzdra venkovní kliky
a zajišťuje se pomocí stavěcího
šroubku se zářezem.
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Dveřní kliky Xesar | Jednostranný přístup
Pohled zvenčí

Pohled
zevnitř

Normy

EN
1906

90 min

EN
179

IP40

11.5
11.5

55

96

28

55

9.5

55

55

55

55

72

°

55

72

≤40

55

72
55

°
≤40°

°

≤40
55

72

≤40

72

76.5

Dveřní klika Xesar v provedení
pro jednostranný přístup je
obzvláště vhodná pro dveře
s plnými135a prosklenými
56
jsou vybaveny
křídly, kterými
kancelářské, konferenční
a technické místnosti,
jakož i pro protipožární
a únikové dveře.
96

11.5

55

96

55

Dveřní klika Xesar je skupinový
výrobek pro dveře s plnými
křídly ve vnitřní oblasti a je
vhodně kombinovatelná
135
56
s profilovými
cylindrickými
11.5
11.5
135
vložkami.

28

11
23

135
56

28

11.5

55

Příklady použití
18.06.2013
AB046000-U-KT
E-Drücker

27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013

AB046000-Mech-U-KT

AB046000-Mech-U-KT

AB046000-Mech-U-KT

E-Drücker mechanisch

E-Drücker mechanisch

E-Drücker mechanisch

Vnitřní dveře s plným
křídlem
Dveřní klika Xesar je vhodná
pro různé druhy dveří ve vnitřní
oblasti, jako např. pro dveře
kancelářských, konferenčních
a technických místností.

Ideální pro prosklené dveře
Dveřní klika Xesar je vhodná
i pro zámky do prosklených
dveří podle DIN, včetně
celoprosklených dveří, jaké se
používají např. u kancelářských
nebo konferenčních místností.

Mechanické panikové
zámky
Dveřní klika Xesar je v oblasti
překrytí kombinovatelná
s profilovými cylindrickými
vložkami, a proto je jednoduše
použitelná jako součást
vybavení zahrnujícího
mechanické panikové zámky.

Úniková cesta je trvale
přístupná
Dveřní klika Xesar je
vhodná také pro únikové
dveře vybavené zámky
certifikovanými podle EN 179.
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Provedení

U|L|W

Velikost čtyřhranu kliky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchu

EM – matný nerez | EP – leštěný nerez | MP – leštěná mosaz

Tloušťka dveřního křídla

T[tloušťka dveřního křídla mm] – 35 až 95 mm

Orientace dveřní kliky

LI – levá | RE – pravá

Rozeta na vložku

REP – Europrofil | RRP – kruhový profil | RBL – slepé

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní dveřní klika | možnost napájení
prostřednictvím programovacího rozhraní | kombinovatelná
s mechanickou cylindrickou vložkou pro nouzové zamykání |
šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Certifikát Ü protipožární ochrany |
EN 1634: 90 minut | ÖNORM 3859: 90 minut | EN 1906 |
EN 179 | EN 16867¹ | stupeň krytí IP40

Technická montážní situace

Klika je kombinovatelná s běžnými zadlabávacími zámky
s dráhou pohybu do 40° (v závislosti na zabudovaném
zadlabacím zámku), jakož i se samozamykatelnými zámky pro
únikové dveře podle EN 179 | Vhodná k použití na prosklených
dveřích v kombinaci s vhodným zámkem určeným pro prosklené
dveře

Rozměry

96 × 56 mm

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

1 ks lithiová baterie CR123A | až 100 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí +5 °C až +50 °C (v závislosti na baterii | vlhkost
vzduchu < 90 %, bez kondenzace | pro ≥ 200 000 cyklů podle
EN 1906 | stupeň krytí IP 40

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Dveřní klika | sada šroubů | lithiová baterie CR123A | montážní
návod | důležité pokyny | vrtací schéma

Tvar kliky

Velikost čtyřhranu kliky

Povrch

Tloušťka dveřního křídla

Orientace dveřní kliky

Volitelná provedení

Kování Xesar

Tvar kliky

Dveřní kliky Xesar

Technické informace

Překrytí cylindrické vložky

Příslušenství
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Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 64
Příslušenství viz ›› Strana 66

Objednat
Kód výrobku

E.X.DR.Z1.[tvar kliky].[čtyřhran kliky].[povrch].[tloušťka dveřního
křídla].[orientace kliky].[volitelné provedení]

Příklad

E.X.DR.Z1.U.80.EM.T94.LI
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Dveřní kliky Xesar | Bez elektroniky
Pohled zvenčí

Pohled
zevnitř

Normy

90 min

EN
1906

Dveřní klika Xesar v provedení
bez elektroniky je vhodná pro
dveře zařazené v systémech
Xesar, které mají mít stejný
design, avšak nepotřebují kontrolu přístupu.

11.5

72

55

55

55

55

72

Dveřní klika Xesar v provedení
bez elektroniky je obzvláště
vhodná pro dveře s plnými
a prosklenými křídly, kterými
jsou vybaveny kancelářské,
konferenční a technické místnosti, jakož i pro protipožární
a únikové dveře.
135

55

°

9.5

55

EN
179

≤40

55

72

11.5

135

°

°

≤40
55

55

≤40

72

55

11.5

55

11.5

55135

55

9.5

55

Příklady použití
27.06.2013

27.06.2013

27.06.2013

AB046000-Mech-U-KT

AB046000-Mech-U-KT

AB046000-Mech-U-KT

E-Drücker mechanisch

E-Drücker mechanisch

E-Drücker mechanisch

Ideální pro prosklené dveře
Dveřní klika Xesar je vhodná
i pro zámky do prosklených
dveří podle DIN, včetně
celoprosklených dveří, jaké se
používají např. u kancelářských
nebo konferenčních místností.

Mechanické panikové
zámky
Dveřní klika Xesar je v oblasti
překrytí kombinovatelná s profilovými cylindrickými vložkami,
a proto je jednoduše použitelná
jako součást vybavení zahrnujícího mechanické panikové
zámky.

Úniková cesta je trvale
přístupná
Dveřní klika Xesar je vhodná
také pro únikové dveře vybavené zámky certifikovanými
podle EN 179.
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Provedení

Tvar kliky

U|L|W

Velikost čtyřhranu kliky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchu

EM – matný nerez | EP – leštěný nerez | MP – leštěná mosaz

Tloušťka dveřního křídla

T[tloušťka dveřního křídla mm] – 40 až 100 mm

Orientace dveřní kliky

LI – levá | RE – pravá

Rozeta na vložku

REP – Europrofil | RRP – kruhový profil | RBL – slepé

Bezpečnostní znaky

Možnost kombinace s mechanickými panikovými zámky – oblast
cylindrické vložky zůstává volná

Normy a směrnice

Certifikát Ü protipožární ochrany | EN 1634: 90 minut |
ÖNORM 3859: 90 minut | EN 1906 | EN 179

Povrch

Technická montážní situace

Klika je kombinovatelná s běžnými zadlabávacími zámky
s dráhou pohybu do 40° (v závislosti na zabudovaném
zadlabacím zámku), jakož i se samozamykatelnými zámky pro
únikové dveře podle EN 179 | Vhodná k použití na prosklených
dveřích v kombinaci s vhodným zámkem určeným pro prosklené
dveře

Tloušťka dveřního křídla

Rozměry

Ø 55 mm

Podmínky použití

pro ≥ 200 000 cyklů podle EN 1906¹

Rozsah dodávky

Dveřní klika | sada šroubů |montážní návod | důležité pokyny |
vrtací schéma

Tvar kliky

Orientace dveřní kliky

Volitelná provedení

Kování Xesar

Velikost čtyřhranu kliky

Dveřní kliky Xesar

Technické informace

Překrytí cylindrické vložky

Příslušenství
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Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 64
Příslušenství viz ›› Strana 66

Objednat
Kód výrobku

E.X.DR.Z0.[tvar kliky].[čtyřhran kliky].[povrch].[tloušťka dveřního
křídla].[orientace kliky].[volitelné provedení]

Příklad

E.X.DR.Z0.U.80.EM.T94.LI
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››

L

››

W

››

Jednostranný přístup

››

Z1

Bez elektroniky

››

Z0

Překrytí cylindrické
vložky
(volitelně)

Orientace dveřní
kliky

Tloušťka dveřního
křídla

Povrch

Velikost čtyřhranu
kliky

DR

Tvar kliky

X

Model

Dveřní klika

E

LI

››

Odkazy

RE

››

Pravá

››

Z1

››

Z0

Klika ve tvarovém
provedení U

Klika ve tvarovém
provedení L

Klika ve tvarovém
provedení W
Venkovní strana
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Xesar

Dveřní kliky Xesar | Provedení a volitelné možnosti
Elektronika

64

l
pr
ofi
pé

RRP

RBL

››

››

››
Tloušťka dveřního křídla mm:
35 až 95 mm (Z1)
40 až 100 mm (Z0)

Dveřní kliky Xesar

T..

Kování Xesar

Sle

Kr
uh
o

vý

l
ro
fi
Eu
ro
p
REP

EM

››

Matný nerez

EP

››

Leštěný nerez

MP

››

Leštěná mosaz

80

››

Kolík čtyřhranu kliky, 8 mm

85

››

Kolík čtyřhranu kliky, 8,5 mm

90

››

Kolík čtyřhranu kliky, 9 mm

Z1
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››

Z0

Upozornění: Nezbytný pro únikové dveře

Vnitřní strana

›

Odpovídající výrobky
Profilové cylindrické vložky (viz katalog výrobků pro bezpečnostní mechanické systémy)
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Dveřní kliky Xesar | Příslušenství
Vrtací šablona
Velmi kvalitní vrtací šablona k jednoduché přípravě dveří při montáži kování Xesar a dveřních klik
Xesar. Přestavitelný doraz zajišťuje správné vyrovnání otvorů a umožňuje provádění nastavení, které
je přizpůsobeno požadavkům konkrétního uspořádání dveří. Díky vrtacím pouzdrům z tvrdokovu je
zaručena dlouhá životnost i při intenzivním používání.
Kód výrobku

E.ZU.BE.BS.V1

Vyobrazení symbolu

Sada náhradních baterií
Sada náhradních baterií, sestávající z 10 kusů baterií typu CR123A-B
Kód výrobku

E.ZU.BAT.CR123A.V1.M10

Vyobrazení symbolu

Nouzový zdroj proudu
Není-li při nízkém stavu nabití i navzdory výstražnému upozornění provedena výměna baterií,
je k ovládání dveřní kliky potřebný nouzový zdroj proudu s potřebným napětím.
Kód výrobku

E.ZU.ALLG.NG3
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Dveřní kliky Xesar

Kování Xesar
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Cylindrická vložka
Xesar

Dveřní kliky Xesar

Kování Xesar

Cylindrická vložka Xesar
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Cylindrické vložky Xesar | Výhody
Design
Další výhody
› Elegantní design, který je
vhodný ke každému kování.

Dvojnásobná signalizace
Cylindrická vložka Xesar
je vybavena optickou
a akustickou signalizací stavu
a funkce.

Různé povrchy
Kovové povrchy cylindrické
vložky Xesar se dodávají
v barevných odstínech niklu,
leštěného niklu nebo leštěné
mosazi.

Ideální sladění
Mechanická vnitřní hlavice je
provedena ve velmi vysoké
kvalitě a dokonale sladěna
s celkovým designem.

Funkce
Další výhody
Časově řízené nebo ruční
trvalé otevření
› Možnost externího
nouzového napájení
› Do protokolu se ukládá
posledních 1 000 událostí
› S funkcí „černé listiny“
› Jednoduchá aktualizace
pomocí tabletu Xesar
› Obzvláště dlouhá životnost
baterie

›

Oboustranná kontrola
přístupu
Tato funkce je důležitá pro
oblasti, v nichž je potřebná
kontrola i po opuštění
místnosti.

Provedení jako půlvložka
Půlvložka Xesar je vhodná
k montáži do přepínačů
ovládaných klíčem a může
se tedy používat např.
u garážových vrat.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

70

Modulární konstrukce
Modulární konstrukce cylindrické vložky Xesar umožňuje
přizpůsobování délky přímo
v místě montáže, čímž zjednodušuje vedení skladových zásob
a poskytuje vyšší míru flexibility
při montáži.

Bezpečnostní funkce pro
případ paniky
Cylindrická vložka Xesar je
díky své patentované funkci
přestavování uzamykacího
nosu do výchozí polohy vhodná
pro všechny běžné uzamykací
systémy používané v únikových
a nouzových východech podle
EN 179 a EN 1125.

Montáž

Dveřní kliky Xesar

Ochrana proti odvrtání
a proti vytažení jádra
Cylindrická vložka Xesar se
vyznačuje vysokou mechanickou kvalitou a je kromě toho
vybavena ochranou proti odvrtání a proti vytažení jádra.

Cylindrická vložka
Xesar

Další výhody
› Použití ve venkovní oblasti
› Vhodné pro všechny běžné
zámky
› Rovněž pro vícenásobné
uzamykání
› Fungují s běžně dostupnými
bateriemi typu CR2
› Odolné proti požáru po
dobu 90 minut
› Šifrování AES

Kování Xesar

Technika

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Další výhody
› Jednoduchá montáž
› Pro všechny běžné tloušťky
dveřních křídel
› Podpora prostřednictvím
instruktážních videozáznamů
a montážních návodů

Montáž venkovní hlavice
Vložte baterie do venkovní hlavice a tu pak pomocí nástroje
k montáži cylindrických vložek
Xesar namontujte na těleso
cylindrické vložky.

Upevnění cylindrické vložky
Cylindrická vložka Xesar
se se zámkem spojuje
prostřednictvím svého
upevňovacího šroubu.

Připevnění vnitřní hlavice
Montáž vnitřní hlavice.
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Cylindrické vložky Xesar |
Jednostranný přístup s europrofilem SY-MO KZ-S
Pohled
zvenčí

Pohled
zevnitř

Normy a směrnice

IP65
90 min

EN
1125

EN
15684

EN
179

Option

Cylindrická vložka Xesar
s jednostranným přístupem
je ideální řešení pro dveře
s nejvyššími požadavky
na bezpečnost ve vnitřní i
venkovní oblastí a s kontrolou
přístupu zvenčí. Vycházení
z vnitřní strany, na které jsou
dveře opatřeny mechanickou
hlavicí, je možné kdykoli.

Jako příklady použití lze
uvést dveře s plnými křídly
a dveře s trubkovým rámem.
Jelikož nejsou pro montáž
nutné žádné další otvory,
je cylindrická vložka Xesar
vhodná také pro dveře tvořící
součást domovního inventáře
v památkově chráněných
objektech.

Doporučení týkající se
montáže
K montáži potřebujete speciální
montážní nástroj
›› Strana 114

Příklady použití

Venkovní dveře budov
Cylindrická vložka Xesar
je obzvláště vhodná k
zabezpečení hlavních,
vedlejších nebo zadních vchodů
budov.

Maximální bezpečnost
Cylindrická vložka Xesar
je obzvláště vhodná k
zabezpečení kritických oblastí,
jakými jsou například místnosti
se servery.

Optimální pro památkově
chráněné objekty
Ideální pro vybavení
historických dveří, u nichž lze
z důvodu památkové ochrany
vyměňovat pouze cylindrickou
vložku.

Únikové dveře podle EN 179
Díky patentované koncepci
přestavování uzamykacího
nosu je vložka obzvláště
vhodná pro únikové dveře
všech druhů.
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Délka cylindrické vložky z vnitřní K27 | K31 | K36 | K41 | K46 | + 5 mm … Standard: A + I ≤ 92
strany I v mm
mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm
Povrchu

NI – nikl | NP – leštěný nikl | MP – leštěná mosaz | PB – hnědá
patina | PS – černá patina

Tvar knoflíku

X1K – vnitřní knoflík, mechanický (standardní) | BLIND –
zaslepovací modul | ATA – Adaptivní osa uzamykacího nosu

Technická montážní situace

FZG – Funkce volného chodu nosu (od 31/K31 do 81/K81) |
FAP – bezpečnostní funkce pro případ paniky (od 31/K31 do 81/
K81) | FLU – montážní situace nezávislá na poloze

Prodloužená osa venkovní
hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Páčka

SEP – europrofil |BIF – pro dveře Biffar
Z10 – ozubené kolečko 10 | Z18 – ozubené kolečko 18

Dodatečný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné
manipulaci | Rotační brzda | Předem určené místo zlomu na
venkovní hlavici | Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť
událostí | Ochrana proti odvrtání | Ochrana proti vytažení jádra |
Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | EN 1634-1: 90 minut | EN 1634-3
| třída ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | vhodná pro
zámky podle EN 179/1125 (při použití bezpečnostní funkce pro
případ paniky FAP) | SKG***

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na
bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům |
Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | vlhkost
vzduchu < 90 %, bez kondenzace | pro 100 000 cyklů podle
EN 15684 | Min. rozměr čepu 35 mm | třída ochrany IP65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | upevňovací šroub pro montáž
cylindrické vložky | 2 ks lithiových baterií CR2 | montážní návod |
důležité pokyny

Tvar profilu

Délka cylindrické vložky

Povrch

Volitelná provedení
Tvar knoflíku

Technická montážní
situace

Prodloužená osa venkovní
hlavice

Kování Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm … Standard: A + I ≤ 92 mm,
nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm

Dveřní kliky Xesar

Délka cylindrické vložky z vnější
strany A v mm

Provedení

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informace

Uzamykací nos

Dodatečný certifikát

Příslušenství
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Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 84
Příslušenství viz ›› Strana 114

Objednat
Kód výrobku

E.X.PZ.KZ-S.[délka cylindrické vložky z venkovní strany A/délka
cylindrické vložky z vnitřní strany I].[povrch].[volitelné provedení]

Příklad

E.X.PZ.KZ-S.31/K31.NI.X1K
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Cylindrické vložky Xesar | Půlvložka s europrofilem SY-MO HZ-S
Pohled
zvenčí

Pohled
zevnitř

Normy a směrnice

IP65
90 min

EN
1125

EN
15684

EN
179

Option

Půlvložka Xesar je ideální
řešení pro dveře nebo klíčem
ovládané spínače, u kterých je
nezbytné pouze jednostranné
zjišťování oprávnění, přičemž
na vnitřní straně není žádná
cylindrická vložka, a současně
jsou kladeny nejvyšší nároky na
zabezpečení vevnitř i venku.

Navíc je půlvložka Xesar
obzvláště vhodná pro dveře
tvořící součást domovního
inventáře v památkově
chráněných objektech a rovněž
pro dveře s trubkovými rámy.

Doporučení týkající se
montáže
K montáži potřebujete speciální
montážní nástroj
›› Strana 114

Příklady použití

Spínače ovládané klíčem
Půlvložka Xesar je vhodná
také pro montáž do spínačů
ovládaných klíčem. Jejím
prostřednictvím je tak možné
ovládat různé systémy, např.
garážová vrata. (volitelné
provedení FSR-funkce).

Trubkový trezor
Půlvložka Xesar je rovněž
ideálním řešením pro montáž
do trubkových trezorů.
(volitelné provedení FSRfunkce).

Skřiňový rozvaděč
Půlvložka Xesar je vhodná
také pro montaž do skřiňových
rozvaděčů.
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Provedení

Povrchu

NI – nikl | NP – leštěný nikl | MP – leštěná mosaz | PB – hnědá
patina | PS – černá patina

Technická montážní situace

FZG– Funkce volného chodu nosu (od 31 do 81) | FAP –
bezpečnostní funkce pro případ paniky (od 61 do 81; od 31
do 57 s Namontujte prodlužovací modul (I = 31 mm) na přání)
| FLU – montážní situace nezávislá na poloze | FSR– funkce
aretace uzamykacího nosu (31, 36, 41; od 46 do 111 na přání)

Prodloužená osa venkovní
hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Páčka

SEP – europrofil | BIF – pro dveře Biffar Z10 – ozubené kolečko
10 | Z18 – ozubené kolečko 18 | RIT – funkce uzamykacího
nosu (31, 36)

Dodatečný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné
manipulaci | Rotační brzda¹ | Předem určené místo zlomu na
venkovní hlavici | Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť
událostí | Ochrana proti odvrtání | Ochrana proti vytažení jádra |
Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | EN 1634-2: 30 minut | EN 1634-1:
90 minut | třída ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 |
vhodná pro zámky podle EN 179/1125 (při použití bezpečnostní
funkce pro případ paniky FAP) | SKG***  

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na
bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům |
Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | vlhkost
vzduchu < 90 %, bez kondenzace | pro 100 000 cyklů podle
EN 15684 | Min. rozměr čepu 35 mm | třída ochrany IP65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | upevňovací šroub pro montáž
cylindrické vložky | 2 ks lithiových baterií CR2 | montážní návod |
důležité pokyny

Tvar profilu

Délka cylindrické vložky

Povrch

Volitelná provedení
Technická montážní
situace

Prodloužená osa venkovní
hlavice

Uzamykací nos

Kování Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Standard: A ≤ 92 mm, nadměrná délka: A ≥ 97 mm

Dveřní kliky Xesar

Délka cylindrické vložky z vnější
strany A v mm

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informace

Dodatečný certifikát

Příslušenství

Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 84
Příslušenství viz ›› Strana 114

Objednat
Kód výrobku

E.X.PZ.HZ-S.[délka cylindrické vložky z venkovní strany A].
[povrch].[volitelné provedení]

Příklad

E.X.PZ.HZ-S.31.NI
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Cylindrické vložky Xesar |
Oboustranný přístup s europrofilem SY-MO DZ-S

Normy a směrnice

IP65
90 min

EN
1125

EN
15684

EN
179

Option

Cylindrická vložka Xesar v
oboustranném provedení je
správný bezpečnostní výrobek
pro případy, kdy se jedná
o oboustrannou kontrolu
přístupu u dveří s nejvyššími
požadavky na bezpečnost, a to
jak vevnitř, tak i venku.

Kromě toho je cylindrická
vložka Xesar v oboustranném
provedení obzvláště vhodná
pro dveře tvořící součást
domovního inventáře v
památkově chráněných
objektech a rovněž pro dveře s
trubkovými rámy.

Doporučení týkající se
montáže
K montáži potřebujete speciální
montážní nástroj
›› Strana 114

Příklady použití

Dveře sloužící k oddělování
oblastí
Dvojitá cylindrická vložka
Xesar je vhodná k montáži do
dveří sloužících ke střídavému
oddělování dvou oblastí.

Přesné zaznamenávání do
protokolu
Oboustranný přístup je
určen pro oblasti, ve kterých
je nezbytné nepřetržité
zaznamenávání všech příchodů
i odchodů do protokolu.
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Délka cylindrické vložky z vnitřní 31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
strany I v mm
Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm
U vložky s bezpečnostní funkcí pro případ paniky FAP:
A nebo I ≥ 61 mm

Délka cylindrické vložky

Povrchu

NI – nikl | NP – leštěný nikl | MP – leštěná mosaz | PB – hnědá
patina | PS – černá patina

Technická montážní situace

FZG – Funkce volného chodu nosu (od 31/31 do 81/81) | FAP –
bezpečnostní funkce pro případ paniky (od 31/61 do 81/81; od
81/86 do 81/111 na přání) | FLU – montážní situace nezávislá
na poloze

Prodloužená osa venkovní
hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Páčka

SEP – europrofil | BIF – pro dveře Biffar Z10 – ozubené kolečko
10 | Z18 – ozubené kolečko 18

Dodatečný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné
manipulaci | Rotační brzda | Předem určené místo zlomu na
venkovní hlavici | Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť
událostí | Ochrana proti odvrtání | Ochrana proti vytažení jádra |
Šifrování AES

Prodloužená osa venkovní
hlavice

Kontrola podle směrnic CE | EN 1634-1: 90 minut | EN 1634-3
| třída ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | vhodná pro
zámky podle EN 179/1125 (při použití bezpečnostní funkce pro
případ paniky FAP) | SKG***

Uzamykací nos

Normy a směrnice

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Tvar profilu

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na
bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům |
Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

4 ks lithiových baterií CR2 | až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | vlhkost
vzduchu < 90 %, bez kondenzace | pro 100 000 cyklů podle
EN 15684 | Min. rozměr čepu 35 mm | třída ochrany IP65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | upevňovací šroub pro montáž
cylindrické vložky | 4 ks lithiových baterií CR2 | montážní návod |
důležité pokyny

Povrch

Volitelná provedení
Technická montážní
situace

Kování Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm
U vložky s bezpečnostní funkcí pro případ paniky FAP:
A nebo I ≥ 61 mm

Dveřní kliky Xesar

Délka cylindrické vložky z vnější
strany A v mm

Provedení

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informace

Dodatečný certifikát

Příslušenství

Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 84
Příslušenství viz ›› Strana 114

Objednat
Kód výrobku

E.X.PZ.DZ-S.[délka cylindrické vložky z venkovní strany A/délka
cylindrické vložky z vnitřní strany I].[povrch].[volitelné provedení]

Příklad

E.X.PZ.DZ-S.31/31.NI
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Cylindrické vložky Xesar |
Jednostranný přístup s kruhovým profilem SY-MO RKZ-S
Pohled
zvenčí

Pohled
zevnitř

Normy a směrnice

IP65
90 min

Cylindrická vložka Xesar
s jednostranným přístupem
je ideální řešení pro dveře
s nejvyššími požadavky
na bezpečnost ve vnitřní i
venkovní oblastí a s kontrolou
přístupu zvenčí. Vycházení
z vnitřní strany, na které jsou
dveře opatřeny mechanickou
hlavicí, je možné kdykoli.

EN
15684

Option

Jako příklady použití lze
uvést dveře s plnými křídly
a dveře s trubkovým rámem.
Jelikož nejsou pro montáž
nutné žádné další otvory,
je cylindrická vložka Xesar
vhodná také pro dveře tvořící
součást domovního inventáře
v památkově
chráněných objektech.

Doporučení týkající se
montáže
K montáži potřebujete speciální
montážní nástroj
›› Strana 114

Příklady použití

Venkovní dveře budov
Cylindrická vložka Xesar
je obzvláště vhodná k
zabezpečení hlavních,
vedlejších nebo zadních vchodů
budov.

Maximální bezpečnost
Cylindrická vložka Xesar
je obzvláště vhodná k
zabezpečení kritických oblastí,
jakými jsou například místnosti
se servery.

Optimální pro památkově
chráněné objekty
Ideální pro vybavení
historických dveří, u nichž lze
z důvodu památkové ochrany
vyměňovat pouze cylindrickou
vložku.
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Délka cylindrické vložky z vnitřní K27 | K31 | K36 | K41 | K46 | + 5 mm … Standard: A + I ≤ 92
strany I v mm
mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm
Povrchu

NI – nikl | NP – leštěný nikl | MP – leštěná mosaz | PB – hnědá
patina | PS – černá patina

Tvar knoflíku

X1K – Vnitřní hlavicí, mechanická (standardní) | BLIND –
zaslepovací modul

Prodloužená osa venkovní
hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Páčka

SRP – kruhový profil | BIF – pro dveře Biffar Z10 – ozubené
kolečko 10 | Z18 – ozubené kolečko 18

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné
manipulaci | Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici |
Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti odvrtání | Ochrana proti vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | EN 1634-2: 30 minut | EN 1634-1:
90 minut | třída ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 |
SKG***

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na
bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům |
Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | vlhkost
vzduchu < 90 %, bez kondenzace | Min. rozměr čepu 35 mm |
třída ochrany IP65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | upevňovací šroub pro montáž
cylindrické vložky | 2 ks lithiových baterií CR2 | montážní návod |
důležité pokyny

Tvar profilu

Délka cylindrické vložky

Povrch

Volitelná provedení
Tvar knoflíku

Technická montážní
situace

Prodloužená osa venkovní
hlavice

Kování Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm … Standard: A + I ≤ 92 mm,
nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm

Dveřní kliky Xesar

Délka cylindrické vložky z vnější
strany A v mm

Provedení

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informace

Uzamykací nos

Dodatečný certifikát

Příslušenství

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 84
Příslušenství viz ›› Strana 114

Objednat
Kód výrobku

E.X.PZ.RKZ-S.[délka cylindrické vložky z venkovní strany A/délka
cylindrické vložky z vnitřní strany I].[povrch].[volitelné provedení]

Příklad

E.X.PZ.RKZ-S.31/K31.NI.X1K
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Cylindrické vložky Xesar |
ůlvložka s kruhovým profilem SY-MO RHZ-S
Pohled
zvenčí

Pohled
zevnitř

Normy a směrnice

IP65
90 min

Půlvložka Xesar je ideální
řešení pro dveře nebo klíčem
ovládané spínače, u kterých je
nezbytné pouze jednostranné
zjišťování oprávnění, přičemž
na vnitřní straně není žádná
cylindrická vložka, a současně
jsou kladeny nejvyšší nároky na
zabezpečení vevnitř i venku.

EN
15684

Option

Navíc je půlvložka Xesar
obzvláště vhodná pro dveře
tvořící součást domovního
inventáře v památkově
chráněných objektech a rovněž
pro dveře s trubkovými rámy.

Doporučení týkající se
montáže
K montáži potřebujete speciální
montážní nástroj
›› Strana 114

Příklady použití

Skřiňový rozvaděč
Půlvložka Xesar je vhodná
také pro montaž do skřiňových
rozvaděčů.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

80

Provedení

Povrchu

NI – nikl | NP – leštěný nikl | MP – leštěná mosaz | PB – hnědá
patina | PS – černá patina

Prodloužená osa venkovní
hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Páčka

SRP – kruhový profil | BIF – pro dveře Biffar Z10 – ozubené
kolečko 10 | Z18 – ozubené kolečko 18

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné
manipulaci | Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici |
Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti odvrtání | Ochrana proti vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | EN 1634-1: 90 minut | třída ochrany
IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na
bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům |
Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | vlhkost
vzduchu < 90 %, bez kondenzace | Min. rozměr čepu 35 mm |
třída ochrany IP65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | upevňovací šroub pro montáž
cylindrické vložky | 2 ks lithiových baterií CR2 | montážní návod |
důležité pokyny

Tvar profilu

Délka cylindrické vložky

Povrch

Volitelná provedení
Technická montážní
situace

Prodloužená osa venkovní
hlavice

Uzamykací nos

Kování Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Standard: A ≤ 92 mm, nadměrná délka: A ≥ 97 mm

Dveřní kliky Xesar

Délka cylindrické vložky z vnější
strany A v mm

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informace

Dodatečný certifikát

Příslušenství

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 84
Příslušenství viz ›› Strana 114

Objednat
Kód výrobku

E.X.PZ.RHZ-S.[délka cylindrické vložky z venkovní strany A].
[povrch].[volitelné provedení]

Příklad

E.X.PZ.RHZ-S.31.NI
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Cylindrické vložky Xesar |
Oboustranný přístup s kruhovým profilem SY-MO RDZ-S

Normy a směrnice

IP65
90 min

Cylindrická vložka Xesar v
oboustranném provedení je
správný bezpečnostní výrobek
pro případy, kdy se jedná
o oboustrannou kontrolu
přístupu u dveří s nejvyššími
požadavky na bezpečnost, a to
jak vevnitř, tak i venku.

EN
15684

Option

Kromě toho je cylindrická
vložka Xesar v oboustranném
provedení obzvláště vhodná
pro dveře tvořící součást
domovního inventáře v
památkově chráněných
objektech a rovněž pro dveře s
trubkovými rámy.

Doporučení týkající se
montáže
K montáži potřebujete speciální
montážní nástroj
›› Strana 114

Příklady použití

Dveře sloužící k oddělování
oblastí
Dvojitá cylindrická vložka Xesar
je vhodná k montáži do dveří
sloužících ke střídavému oddělování dvou oblastí.

Přesné zaznamenávání do
protokolu
Oboustranný přístup je určen
pro oblasti, ve kterých je
nezbytné nepřetržité zaznamenávání všech příchodů i
odchodů do protokolu.
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Délka cylindrické vložky z vnitřní 31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
strany I v mm
Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm
U vložky s bezpečnostní funkcí pro případ paniky FAP:
A nebo I ≥ 61 mm
Povrchu

NI – nikl | NP – leštěný nikl | MP – leštěná mosaz | PB – hnědá
patina | PS – černá patina

Prodloužená osa venkovní
hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Páčka

SRP – kruhový profil | BIF – pro dveře Biffar Z10 – ozubené
kolečko 10 | Z18 – ozubené kolečko 18

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné
manipulaci | Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici |
Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti odvrtání | Ochrana proti vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | EN 1634-1: 90 minut | třída ochrany
IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na
bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům |
Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

4 ks lithiových baterií CR2 | až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | vlhkost
vzduchu < 90 %, bez kondenzace | Min. rozměr čepu 35 mm |
třída ochrany IP65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | upevňovací šroub pro montáž
cylindrické vložky | 4 ks lithiových baterií CR2 | montážní návod |
důležité pokyny

Tvar profilu

Délka cylindrické vložky

Povrch

Volitelná provedení
Technická montážní
situace

Prodloužená osa venkovní
hlavice

Uzamykací nos

Kování Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm
U vložky s bezpečnostní funkcí pro případ paniky FAP:
A nebo I ≥ 61 mm

Dveřní kliky Xesar

Délka cylindrické vložky z vnější
strany A v mm

Provedení

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informace

Dodatečný certifikát

Příslušenství
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Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 84
Příslušenství viz ›› Strana 114

Objednat
Kód výrobku

E.X.PZ.RDZ-S.[délka cylindrické vložky z venkovní strany A/délka
cylindrické vložky z vnitřní strany I].[povrch].[volitelné provedení]

Příklad

E.X.PZ.RDZ-S.31/31.NI
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Dodatečný certifikát1
(volitelně)

Uzamykací nos
(volitelně)

Prodloužená osa
venkovní hlavice
(volitelně)

Bezpečnostní funkce
pro případ paniky
(volitelně)

Tvar hlavice
(při jednostranném
přístupu)

Povrch

PZ

Délka cylindrické vložky
z vnitřní strany I

X

Délka cylindrické vložky
z vnější strany A

Kategorie produktu

E

Provedení

Systém

Cylindrické vložky Xesar | Provedení a volitelné možnosti (Evropa)
Oblast produktu

/

SKG

SKG*** 1

››

››

KZ-S

RKZ-S

HZ-S

DZ-S

RHZ-S

RDZ-S

X1K

››

2GW4

››

ATA

››

I

A

››

››

››

Zadní otvor se závitem 3

››
››

BLIND

...

›› ››

K...

››

Jednostranný přístup
s mechanickou
vnitřní hlavicí X1K
A

››

...

››

...

››

Půlvložka

Oboustranný
přístup

A

I

›› ››

Znázorněna je cylindrická vložka s europrofilem
Dodává se také v provedení s kruhovým profilem

...

››
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Kruhový profil

65 mm

Europrofil

84

FSR

Aretace uzamykacího nosu

FAP

FLU

AV15

15 mm

SEP

››

Europrofil*

SRP

››

Kruhový profil*

BIF

››

Dveře Biffar

Z10

››

Ozubené kolečko 10

Z18

››

Ozubené kolečko 18

RIT

››

Rittal® (31mm, 36mm)1,3

Montážní situace
nezávislá na poloze1

1, 3

› FZG – pro zámky k vícenásobnému zamykání
› FAP – se zpětným přestavováním uzamykacího nosu pro zámky s
bezpečnostní funkcí pro případ paniky
› FLU – při montáži cylindrické vložkyne ve svislé poloze
› FSR – pro půlvložku s aretací uzamykacího nosu, nezávislý na
poloze

Správné délky cylindrických vložek
Délky cylindrických vložek A resp. I se měří od
středu montážního šroubu cylindrické vložky po
hranu tělesa. Délka musí být zvolena tak, aby
cylindrická vložka nevyčnívala z kování o více
než 3 mm.

›

Kování Xesar

Funkce volného
chodu nosu1

10 mm

Dveřní kliky Xesar

FZG

AV10

Cylindrická vložka
Xesar

Bezpečnostní
funkce pro
případ paniky1

5 mm

››

››
AV05

››

Prodloužená osa
venkovní hlavice
› Toto provedení může být
nezbytné při použití cylindrických vložek v kováních zajišťujících ochranu
proti vytažení jádra.

*Uvádět u odchylného profilu
cylindrické vložky

Speciální uzamykací nosy
a ozubená kolečka
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›

A

I

Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm

1

Pouze pro europrofil. | 2 Připravuje se.| 3 Pouze pro půlvložka

Cylindrickou vložku Xesar je možno
upravit také k použití ve speciálních
zámcích, např. v zámcích určených pro
vícenásobné uzamykání.

NI

Nikl

NP

Leštěný nikl

MP

Leštěná mosaz

PB

Patinovaná hnědá

PS

Patinovaná černá
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Cylindrické vložky Xesar Hybrid |
Oboustranná cylindrická vložka, europrofil SY-MO DZ-S
Normy a směrnice

IP65
90 min

EN
1303

EN
15684

Option

Xesar Hybrid-cylindr s
oboustranným přístupem je
ideálním řešením pro dveře
s nejvyššími bezpečnostními
požadavky ve vnitřních i

venkovních prostorách, kde
je nutná oboustranná kontrola
přístupu a je vhodný také pro
instalaci do protipožárních
dveří.

Rychlý přístup v nouzové
situaci
Pro hasiče je u průchozích
dveří ve směru hybridního
cylindru zajištěna možnost
mechanického odemčení.

Kombi klíč
Jeden klíč uzamyká mechaniku
i elektroniku.

Příklady použití

Zvýšená ochrana proti
vloupání
Mechanický cylindr ve vnitřní
oblasti je zvenku chráněn
proti manipulaci.

Bezpečný školní dvůr
Uzamčení spolužáků z legrace
na školním dvoře již není s
hybridním cylindrem možné.
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Provedení

Délka cylindrické vložky z vnější
strany A v mm (Elektronika)

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm

Délka cylindrické vložky z vnitřní 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
strany I v mm (Mechanika)
Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm
Povrchu

NI – nikl | NP – leštěný nikl | MP – leštěná mosaz |
PB – hnědá patina | PS – černá patina

Technická montážní situace

FLU – montážní situace nezávislá na poloze

Prodloužená osa venkovní
hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Páčka

SEP – europrofil | SRP – kruhový profil | BIF – pro dveře Biffar |
Z10 – ozubené kolečko 10 | Z18 – ozubené kolečko 18

Dodatečný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostní prvky Xesar

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné
manipulaci | Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici |
Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti odvrtání | Ochrana proti vytažení jádra | Šifrování AES
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Mechanické bezpečnostní znaky Viz katalogový list MCS (X/MCS) | 4KS (X/4KS) | ICS (X/ICS) | EPS
(X/EP5;X/EP6, X/EP5M)
Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | EN 1634-1: 90 minut | Stupeň krytí
IP 65 | EN1303 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG*** |EN 1634-3

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na
bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům.
Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70.000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | Vlhkost
vzduchu < 90 %, bez kondenzace | Pro 100 000 cyklů podle
EN 15684 | Min. rozměr čepu 35 mm, stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Povinná funkce

BSZ - Oboustranně uzamykatelný cylindr

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar Hybrid | Upevňovací šroub pro montáž
cylindrické vložky | 2 ks lithiových baterií CR2 | Montážní návod |
Důležité pokyny

Tvar profilu

Délka cylindrické vložky

Povrch

Volitelná provedení
Technická montážní
situace

Prodloužená osa venkovní
hlavice

Uzamykací nos

Kování Xesar

MCS (X/MCS) | 4KS (X/4KS) | ICS (X/ICS) | EPS (X/EP5;X/EP6)

Dveřní kliky Xesar

Mechanické vevnitř

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informace

Dodatečný certifikát

Příslušenství

Objednat
Kód výrobku

E.[X/Systém].PZ.[Tvar profilu].[Vnější délka vložky A/Vnější délka
vnitřní I].[Povrch].[Technická montážní situace].BSZ.[volitelné
provedení]

Příklad

E.X/4KS.PZ.DZ-S.31/36.NI.FLU.BSZ

¹ Připravuje se.
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Cylindrické vložky Xesar Hybrid |
Dvojitá cylindrická vložka s kruhovým profilem SY-MO RDZ-S
Normy a směrnice

IP65
90 min

EN
1303

EN
15684

Option

Xesar Hybrid-cylindr s
oboustranným přístupem je
ideálním řešením pro dveře
s nejvyššími bezpečnostními
požadavky ve vnitřních i

venkovních prostorách, kde
je nutná oboustranná
kontrola přístupu a je
vhodný také pro instalaci do
protipožárních dveří.

Rychlý přístup v nouzové
situaci
Pro hasiče je u průchozích
dveří ve směru hybridního
cylindru zajištěna možnost
mechanického odemčení.

Kombi klíč
Jeden klíč uzamyká mechaniku
i elektroniku.

Příklady použití

Zvýšená ochrana proti
vloupání
Mechanický cylindr ve vnitřní
oblasti je zvenku chráněn
proti manipulaci.

Bezpečný školní dvůr
Uzamčení spolužáků z legrace
na školním dvoře již není s
hybridním cylindrem možné.
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Technické informace

Provedení

Mechanické vevnitř

ICS(X/ICS) | 4KS(X/4KS)

Délka cylindrické vložky z vnější
strany A v mm (Elektronika)

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm

Tvar profilu

Délka cylindrické vložky z vnitřní 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
strany I v mm (Mechanika)
Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥ 97 mm

FLU – montážní situace nezávislá na poloze
AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Páčka

SRP – kruhový profil | BIF – pro dveře Biffar | Z10 – ozubené
kolečko 10 | Z18 – ozubené kolečko 18

Dodatečný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostní prvky Xesar

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné
manipulaci | Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici |
Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti odvrtání | Ochrana proti vytažení jádra | Šifrování AES

Povrch

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Mechanické bezpečnostní znaky Viz katalogový list ICS (X/ICS) | 4KS (X/4KS)
Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | EN 1634-1: 90 minut  | Stupeň krytí
IP 65 | EN1303 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na
bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům.
Vhodná pro montáž do protipožárních dveří.

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70.000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | Vlhkost
vzduchu < 90 %, bez kondenzace | Pro 100 000 cyklů podle
EN 15684 | Min. rozměr čepu 35 mm, stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Povinná funkce

BSZ - Oboustranně uzamykatelný cylindr

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar Hybrid | Upevňovací šroub pro montáž
cylindrické vložky | 2 ks lithiových baterií CR2 | Montážní návod |
Důležité pokyny

Volitelná provedení
Technická montážní
situace

Prodloužená osa venkovní
hlavice

Uzamykací nos

Kování Xesar

Technická montážní situace
Prodloužená osa venkovní
hlavice

Délka cylindrické vložky

Dveřní kliky Xesar

NI – nikl | NP – leštěný nikl | MP – leštěná mosaz |
PB – hnědá patina | PS – černá patina

Cylindrická vložka
Xesar

Povrchu

Dodatečný certifikát

Příslušenství

Objednat
Kód výrobku

E.[X/Systém].PZ.[Tvar profilu].[Vnější délka vložky A/Vnější délka
vnitřní I].[Povrch].[Technická montážní situace].BSZ.[volitelné
provedení]

Příklad

E.X/4KS.PZ.DZ-S.31/36.NI.FLU.BSZ
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E

PZ

/

Oboustranně
uzamykatelná
cylindrická vložka

Dodatečný certifikát
(volitelně)

Uzamykací nos
(volitelně)

Prodloužená
osa venkovní hlavice
(volitelně)

Montážní situace
nezávislá na poloze

Povrch

Délka cylindrické vložky
z vnitřní strany I

Délka cylindrické vložky
z vnější strany A

Model

Kategorie produktu

Systém

Cylindrické vložky Xesar | Provedení a volitelné možnosti
(hybridní cylindrická vložka)
Produktová·oblast

FLU

BSZ

SKG

SKG***

X/MCS

X/4KS

X/3KS

FLU

Montážní situace
nezávislá na poloze

X/ICS

X/EP5M

X/EP5

X/EP6

I

A

››

››

››

DZ-S

RDZ-S

...

›› ››

...

››

Znázorněna je cylindrická vložka s europrofilem
Dodává se také v provedení s kruhovým profilem

RDZ-S k dispozici
pouze v provedení ICS

›
›
›

Délka cylindrické vložky z vnější strany A od 31 mm
Délka cylindrické vložky z vnitřní strany I od 36 mm
V krocích po 5 mm

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
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AV15

SEP

››

Europrofil*

SRP

››

Kruhový profil*

BIF

››

Dveře Biffar

Z10

››

Ozubené kolečko 10

Z18

››

Ozubené kolečko 18
* Uvádět u odchylného profilu
cylindrické vložky

Správné délky cylindrických vložek
› Délky cylindrických vložek A, resp. I se měří od středu
montážního šroubu cylindrické vložky po hranu
tělesa. Délka musí být zvolena tak, aby cylindrická
vložka nevyčnívala z kování o více než 3 mm.

Speciální uzamykací nosy
a ozubená kolečka

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

›

A

Kování Xesar

››

AV10

Dveřní kliky Xesar

››

AV05

Cylindrická vložka
Xesar

››

Prodloužená osa
venkovní hlavice
› Toto provedení může
být nezbytné při použití
cylindrických vložek
v kováních zajišťujících
ochranu proti vytažení
jádra.

Cylindrickou vložku Xesar je možno
upravit také k použití ve speciálních
zámcích, např. v zámcích určených pro
vícenásobné uzamykání.

I

Standard: A + I ≤ 92 mm, nadměrná délka: A + I ≥
97 mm

NI

Nikl

NP

Leštěný nikl

MP

Leštěná mosaz

PB

Patinovaná hnědá

PS

Patinovaná černá
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Cylindrické vložky Xesar | Skandinávská oválná vložka SKA
Popis produktu
Oválná vložka Xesar je
ideálním řešením pro dveře se
skandinávským zámkem, kde je
potřebná pouze jednostranná

IP65

kontrola přístupů a je kladen
důraz na nejvyšší bezpečnost

EN
15684

SS
3522

Technické informace

Zámky ve skandinávském
provedení s jednostranným
zjišťováním oprávnění
Oválná cylindrická vložka
Xesar je ideální pro venkovní
dveře opatřené zámky ve
skandinávském provedení.

Povrchu

NI – nikl | NP – Leštěný nikl| MP – leštěná
mosaz

Prodloužená osa
venkovní hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující
neoprávněné manipulaci | Předem určené místo
zlomu na venkovní hlavici | Zapojení pouze při
ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Osvědčení CE | Stupeň krytí IP 65 |EN15684 |
SS 3522

Technická montážní
situace

Venkovní dveře s maximálními požadavky
na bezpečnost a zvýšenou odolností proti
povětrnostním vlivům. Standardně vybavené
funkcí montážní situace nezávislá na poloze
FLU.

Kompatibilní
identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70.000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti
na baterii) | Vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | Pro 100 000 cyklů | Min. rozměr
čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání
událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lithiových baterií
CR2 | Montážní návod | Důležité pokyny |
Uzamykací nos obstarává prodejce

Objednat
Kód výrobku

E.X.PZ.SKA.31.[Povrch].[Bezpečnostní funkce]

Příklad

E.X.PZ.SKA.31.NI

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

92

Cylindrické vložky Xesar | Skandinávská oválná vložka SKI
Popis produktu
Oválná vložka Xesar je
ideálním řešením pro dveře se
skandinávským zámkem, kde je
potřebná pouze jednostranná

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Zámky ve skandinávském
provedení s jednostranným
zjišťováním oprávnění
Oválná cylindrická vložka
Xesar je ideální pro vnitřní
dveře opatřené zámky ve
skandinávském provedení.

Povrchu

NI – nikl | NP – Leštěný nikl| MP – leštěná
mosaz

Prodloužená osa
venkovní hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující
neoprávněné manipulaci | Předem určené místo
zlomu na venkovní hlavici | Zapojení pouze při
ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti vytažení jádra |Šifrování AES

Normy a směrnice

Osvědčení CE | Stupeň krytí IP 65 |EN15684

Technická montážní
situace

Vnitřní dveře s maximálními požadavky
na bezpečnost a zvýšenou odolností proti
povětrnostním vlivům. Standardně vybavené
funkcí montážní situace nezávislá na poloze
FLU.

Kompatibilní
identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70.000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti
na baterii) | Vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | Pro 100 000 cyklů | Min. rozměr
čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání
událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lithiových baterií
CR2 | Montážní návod | Důležité pokyny |
Uzamykací nos obstarává prodejce

Dveřní kliky Xesar

Technické informace

Kování Xesar

EN
15684

Cylindrická vložka
Xesar

IP65

kontrola přístupů a je kladen
důraz na nejvyšší bezpečnost

Objednat
Kód výrobku

E.X.PZ.SKI.31.[Povrch].[Bezpečnostní funkce]

Příklad

E.X.PZ.SKI.31.NI
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Cylindrické vložky Xesar | Skandinávská bezpečnostní vložka AZ37-S
Popis produktu
Venkovní bezpečnostní vložka
Xesar je ideálním řešením
pro dveře se skandinávským
zámkem, kde je potřebná

IP65

jednostranná kontrola přístupů
a je kladen důraz na nejvyšší
bezpečnost z venkovní strany

EN
15684

SS
3522

Technické informace
Povrchu

NI – nikl | NP – Leštěný nikl| MP – leštěná
mosaz

Prodloužená osa
venkovní hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující
neoprávněné manipulaci | Předem určené místo
zlomu na venkovní hlavici | Zapojení pouze při
ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Stupeň krytí IP 65 |
EN15684 | SS 3522

Technická montážní
situace

Venkovní dveře s maximálními požadavky
na bezpečnost a zvýšenou odolností proti
povětrnostním vlivům. Standardně vybavené
funkcí montážní situace nezávislá na poloze
FLU.

Kompatibilní
identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti
na baterii) | Vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | Pro 100 000 cyklů | Min. rozměr
čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání
událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lithiových baterií
CR2 | Montážní návod | Důležité pokyny

Objednat
Kód výrobku

E.X.AI.AZ37.SEC.[Povrch].[Bezpečnostní funkce]

Příklad

E.X.AI.AZ37.SEC.NI

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
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Cylindrické vložky Xesar | Skandinávská bezpečnostní vložka IZ37-S
Popis produktu
Vnitřní bezpečnostní vložka
Xesar je ideálním řešením
pro dveře se skandinávským
zámkem, kde je potřebná také
kontrola přístupů z vnitřní

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Povrchu

NI – nikl | NP – Leštěný nikl| MP – leštěná
mosaz

Prodloužená osa
venkovní hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující
neoprávněné manipulaci | Předem určené místo
zlomu na venkovní hlavici | Zapojení pouze při
ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Stupeň krytí IP 65
|EN15684

Technická montážní
situace

Vnitřní dveře s maximálními požadavky
na bezpečnost a zvýšenou odolností proti
povětrnostním vlivům. Standardně vybavené
funkcí montážní situace nezávislá na poloze
FLU.

Kompatibilní
identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti
na baterii) | Vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | Pro 100 000 cyklů | Min. rozměr
čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání
událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lithiových baterií
CR2 | Montážní návod | Důležité pokyny

Dveřní kliky Xesar

Technické informace

Kování Xesar

EN
15684

Cylindrická vložka
Xesar

IP65

strany a je kladen důraz na
nejvyšší bezpečnost z vnitřní
strany

Objednat
Kód výrobku

E.X.AI.IZ37.SEC.[Povrch].[Bezpečnostní funkce]

Příklad

E.X.AI.IZ37.SEC.NI
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Cylindrické vložky Xesar | Skandinávská bezpečnostní vložka AZ38-S
Popis produktu
Venkovní bezpečnostní vložka
Xesar je ideálním řešením pro
dveře s norským zámkem,
kde je potřebná jednostranná

IP65

kontrola přístupů a je kladen
důraz na nejvyšší bezpečnost z
venkovní strany

EN
15684

SS
3522

Technické informace
Povrchu

NI – nikl | NP – Leštěný nikl| MP – leštěná
mosaz

Prodloužená osa
venkovní hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Rozeta na vložku
Norsko

R0N6 - 6mm I R0N8 - 8mm I R0N13 - 13mm

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující
neoprávněné manipulaci | Předem určené místo
zlomu na venkovní hlavici | Zapojení pouze při
ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Stupeň krytí IP 65 |
EN15684 | SS 3522

Technická montážní
situace

Venkovní dveře s maximálními požadavky
na bezpečnost a zvýšenou odolností proti
povětrnostním vlivům. Standardně vybavené
funkcí montážní situace nezávislá na poloze
FLU.

Kompatibilní
identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti
na baterii) | Vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | Pro 100 000 cyklů | Min. rozměr
čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání
událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lithiových baterií
CR2 | Montážní návod | Důležité pokyny

Objednat
Kód výrobku

E.X.AI.AZ38.NOR.[Povrch].[Bezpečnostní
funkce].[Prodloužená osa venkovní hlavice].
[Rozeta na vložku - Norsko]

Příklad

E.X.AI.AZ38.NOR.NI.AV05.R0N6

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.
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Cylindrické vložky Xesar | Skandinávská bezpečnostní vložka IZ38-S
Popis produktu
Vnitřní bezpečnostní vložka
Xesar je ideálním řešením pro
dveře s norským zámkem,
kde je potřebná také kontrola

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Povrchu

NI – nikl | NP – Leštěný nikl| MP – leštěná
mosaz

Prodloužená osa
venkovní hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Rozeta na vložku
Norsko

R0N6 - 6mm I R0N8 - 8mm I R0N13 - 13mm

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující
neoprávněné manipulaci | Předem určené místo
zlomu na venkovní hlavici | Zapojení pouze při
ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Stupeň krytí IP 65
|EN15684

Technická montážní
situace

Vnitřní dveře s maximálními požadavky
na bezpečnost a zvýšenou odolností proti
povětrnostním vlivům. Standardně vybavené
funkcí montážní situace nezávislá na poloze
FLU.

Kompatibilní
identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti
na baterii) | Vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | Pro 100 000 cyklů | Min. rozměr
čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání
událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lithiových baterií
CR2 | Montážní návod | Důležité pokyny

Dveřní kliky Xesar

Technické informace

Kování Xesar

EN
15684

Cylindrická vložka
Xesar

IP65

přístupů z vnitřní strany a
je kladen důraz na nejvyšší
bezpečnost z vnitřní strany

Objednat
Kód výrobku

E.X.AI.IZ38.NOR.[Povrch].[Bezpečnostní
funkce].[Prodloužená osa venkovní hlavice].
[Rozeta na vložku - Norsko]

Příklad

E.X.AI.IZ38.NOR.NI.AV05.R0N6
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Prodloužená osa
venkovní hlavice
› Toto provedení může
být nezbytné při použití
cylindrických vložek
v kováních zajišťujících
ochranu proti vytažení
jádra.
AV05

5 mm

AV10

10 mm

AV15

15 mm

››

››

FLU

››

SKA

SKI

NI

Nikl

NP

Leštěný nikl

MP

Leštěná mosaz

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

SK-S

Prodloužená
osa venkovní hlavice
(volitelně)

PZ

Montážní situace
nezávislá na poloze

Typ konstrukce

X

Povrch

Kategorie produktu

E

Délka cylindrické
vložky /
Provedení

Systém

Cylindrické vložky Xesar | Provedení a volitelné možnosti
(Skandinávie)
Produktová·oblast

98

Rozeta pro cylindrickou
vložku Norsko

* Pouze pro N0R

R0N6

R0N8

R0N13

6 mm*

8 mm*

13 mm*

Kování Xesar

FLU

Prodloužená osa venkovní
hlavice
› Toto provedení může
být nezbytné při použití
cylindrických vložek
v kováních zajišťujících
ochranu proti vytažení jádra.

AV10

10 mm

AV15

15 mm

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Cylindrická vložka
Xesar

››

››

5 mm

››

AV05

Dveřní kliky Xesar

Prodloužená
osa venkovní hlavice
(volitelně)

Montážní situace
nezávislá na poloze

Povrch

Kategorie produktu

AI

Délka cylindrické
vložky /
Provedení

Systém

X

Typ konstrukce

Produktová·oblast

E

AZ37-S

SEC

Vnější cylindrická vložka

AZ38-S

N0R

Vnější cylindrická vložka

IZ37-S

SEC

Vnitřní cylindrická vložka

IZ38-S

N0R

Vnitřní cylindrická vložka

NI

Nikl

NP

Leštěný nikl

MP

Leštěná mosaz
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Cylindrické vložky Xesar |
Australská profilová cylindrická vložka A0-S
Pohled
zvenčí

Normy a směrnice

IP65

Půlvložka Xesar je ideálním
řešením pro dveře nebo klíčem
ovládané spínače s australským
profilem OV, u kterých je
nezbytné pouze jednostranné

zjišťování oprávnění a u kterých
je kladen důraz na nejvyšší
zabezpečení uvnitř i venku.

A1

OV/36
OV/51
OV/56
OV/81

A
35,6
50,6
55,6
80,6

A1
32
47
52
77

Doporučení týkající se
montáže
K montáži potřebujete speciální
montážní nástroj
›› Strana 114

Příklady použití

Spínače ovládané klíčem
Půlvložka Xesar je vhodná také
pro montáž do spínačů ovládaných klíčem. Jejím prostřednictvím je tak možné ovládat
různé systémy, např. garážová
vrata.
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Provedení

Povrchu

NI – nikl | MP – leštěná mosaz

Prodloužená osa venkovní
hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Tvar profilu

Australský oválný profil

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné
manipulaci | Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici |
Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Osvědčení CE | Stupeň krytí IP 65

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na
bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům.
Vhodná pro montáž do protipožárních dveří. Standardně
vybavené funkcí volného chodu nosu FZG

Kompatibilní identifikační
technologie

Čipové karty NFC jako identifikační média, přívěsky ke klíčům
a kombinované klíče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | Vlhkost
vzduchu < 90 %, bez kondenzace | Pro 100 000 cyklů |
Min. rozměr čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovací šroub pro montáž
cylindrické vložky | 2 ks lithiových baterií CR2 | Montážní návod |
Důležité pokyny | Uzamykací nos obstarává prodejce

Délka cylindrické vložky

Povrch

Volitelná provedení
Prodloužená osa venkovní
hlavice

Příslušenství

Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 104
Příslušenství viz ›› Strana 114

Kování Xesar

36 | 51 | 56 | 81

Dveřní kliky Xesar

Délka cylindrické vložky z vnější
strany A v mm

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informace

Objednat
Kód výrobku

E.X.PZ.A0V.[délka cylindrické vložky z venk0Vní strany A].
[p0Vrch].[volitelné pr0Vedení]

Příklad

E.X.PZ.A0V.36.NI
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Cylindrické vložky Xesar | Vnější cylindrická vložka AZ29-S – RC1
Pohled
zvenčí

Normy a směrnice

IP65

Vnější cylindrická vložka Xesar
je ideálním řešením pro dveře
s australskými přídavnými
zámky, u kterých je nezbytné
pouze jednostranné zjišťování

oprávnění a u kterých je kladen
důraz na nejvyšší zabezpečení
uvnitř i venku.

Doporučení týkající se
montáže
K montáži potřebujete speciální
montážní nástroj
›› Strana 114

Příklady použití

Spínače ovládané klíčem
Půlvložka Xesar je vhodná
také pro montáž do spínačů
ovládaných klíčem. Jejím
prostřednictvím je tak možné
ovládat různé systémy, např.
garážová vrata.
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Provedení

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Tvar profilu

Australský profil RIM

Délka cylindrické vložky z vnější
strany A v mm

až 71 mm

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující neoprávněné
manipulaci | Předem určené místo zlomu na venkovní hlavici |
Zapojení pouze při ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti vytažení jádra |Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Stupeň krytí IP 65

Technická montážní situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními požadavky na
bezpečnost a zvýšenou odolností proti povětrnostním vlivům.
Vhodná pro montáž do protipožárních dveří. Standardně
vybavené funkcí volného chodu nosu FZG

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti na baterii) | Vlhkost
vzduchu < 90 %, bez kondenzace | Pro 100 000 cyklů | Min.
rozměr čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovací šroub pro montáž
cylindrické vložky | 2 ks lithiových baterií CR2 | Montážní návod |
Důležité pokyny

Povrch

Volitelná provedení
Prodloužená osa venkovní
hlavice

Příslušenství

Provedení a volitelné možnosti
viz ›› Strana 104
Příslušenství viz ›› Strana 114

Kování Xesar

NI – nikl | MP – leštěná mosaz

Prodloužená osa venkovní
hlavice

Dveřní kliky Xesar

Povrchu

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informace

Objednat
Kód výrobku

E.X.AI.AZ29.RC1.[povrch].[volitelné provedení]

Příklad

E.X.AI.AZ29.RC1.NI
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Prodloužená osa
venkovní hlavice
(volitelně)

Prodloužená osa
venkovní hlavice
› Toto provedení může být
nezbytné při použití cylindrických vložek v kováních zajišťujících ochranu
proti vytažení jádra.

FZG

5 mm

AV10

››

Europrofil

10 mm

››

AV05

AV15

15 mm

››

Funkce volného
chodu nosu

Povrch

Délka cylindrické vložky

X

Provedení

E

Kategorie produktu

Systém

Cylindrické vložky Xesar |
Provedení a volitelné možnosti (Austrálie)
Oblast produktu

NI

››

Nikl

MP

››

Leštěná mosaz

A

››

...

››

A
OV/36

PZ

››

A0-S

››

OV/51

Půlvložka

OV/56
OV/81
RC1

AI

››

AZ29-S

››

Vnější cylindrická
vložka

Uzamykací nos
› Vhodný uzamykací nos je
dodáván výrobcem zámku

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

104

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

105

Cylindrická vložka
Xesar

Dveřní kliky Xesar

Kování Xesar
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Cylindrické vložky Xesar | Páková vložka MB19-S
Popis produktu
Páková vložka Xesar pro
montáž do plechu nebo dřeva
z vnitřní nebo venkovní strany

je dodávána se závitem o
průměru 19 mm a matkou.

IP65

Technické informace

Příklady použití

Vývěska
Vložka se závorou Xesar se
hodí zejména k montáži do
skleněných vitrín.

Poštovní schránka
Vhodné pro použití v
poštovních schránkách v
interiéru i exteriéru.

Povrchu

NI – nikl | NP – Leštěný nikl| MP – leštěná
mosaz

Prodloužená osa
venkovní hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Směr uzamykání

ST[A-H] - Směr zamykání A-H

Páčka

H[XX][A] – Páčka pro plechové skříně a vitríny
| HB[XX][A] – Páčka pro poštovní schránky |
HB01[A][B] – Vodorovná páčka HB01[A][B] |
0SN - Bez vačky / páky

Délka cylindrické
vložky

23 mm

Bezpečnostní znaky

Zamčená páčka | Blokovací hlavice proti
manipulaci | Předem určené místo zlomu na
venkovní hlavici | Zapojení pouze při ověření
oprávnění | Paměť událostí | Ochrana proti
vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Stupeň krytí IP 65

Technická montážní
situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními
požadavky na bezpečnost a zvýšenou odolností
proti povětrnostním vlivům. Standardně s FVS Funkcia uzamknutého nosa

Kompatibilní
identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70.000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti
na baterii) | Vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | Pro 100 000 cyklů | Min. rozměr
čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání
událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovací matice
cylindru | 2 ks lithiových baterií CR2 | Montážní
návod | Důležité pokyny

Objednat
Kód výrobku

E.X.HB.MB19.23.[Povrch].FVS.[Prodloužená osa
venkovní hlavice].[Směr zamykání].[Zamykací
páka]

Příklad

E.X.HB.MB19.23.NI.FVS.AV05.STA.H7233
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Cylindrické vložky Xesar | Páková vložka MB22-S
Popis produktu
Páková vložka Xesar pro
montáž do plechu nebo dřeva
z vnitřní nebo venkovní strany

je dodávána se závitem o
průměru 22 mm a matkou.
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Příklady použití

Bezpečné odkládání
osobních věcí do skříňky ve
společné šatně
Tato cylindrická vložka se
závorou umožňuje bezpečné
uzamykání skříněk ve
společných šatnách.

Poštovní schránka
Vhodné pro použití v
poštovních schránkách v
interiéru i exteriéru.

NI – nikl | NP – Leštěný nikl| MP – leštěná
mosaz

Prodloužená osa
venkovní hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Směr uzamykání

ST[A-H] - Směr zamykání A-H

Páčka

H[XX][A] – Páčka pro plechové skříně a vitríny
| HB[XX][A] – Páčka pro poštovní schránky |
HB01[A][B] – Vodorovná páčka HB01[A][B] |
0SN - Bez vačky / páky

Délka cylindrické
vložky

27 mm

Bezpečnostní znaky

Zamčená páčka | Blokovací hlavice proti
manipulaci | Předem určené místo zlomu na
venkovní hlavici | Zapojení pouze při ověření
oprávnění | Paměť událostí | Ochrana proti
vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Stupeň krytí IP 65

Technická montážní
situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními
požadavky na bezpečnost a zvýšenou odolností
proti povětrnostním vlivům. Standardně s FVS Funkcia uzamknutého nosa

Kompatibilní
identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70.000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti
na baterii) | Vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | Pro 100 000 cyklů | Min. rozměr
čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání
událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovací matice
cylindru | 2 ks lithiových baterií CR2 | Montážní
návod | Důležité pokyny

Dveřní kliky Xesar

Povrchu

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informace

Kování Xesar

IP65

Objednat
Kód výrobku

E.X.HB.MB22.27.[Povrch].FVS.[Prodloužená osa
venkovní hlavice].[Směr zamykání].[Zamykací
páka]

Příklad

E.X.HB.MB22.27.NI.FVS.AV05.STA.H7233
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Cylindrické vložky Xesar | Páková vložka MB27-S
Popis produktu
Páková vložka Xesar pro
montáž do plechu nebo dřeva
z vnitřní nebo venkovní strany

je dodávána se závitem o
průměru 27 mm a matkou.

IP65

Technické informace

Příklady použití

Skříňový rozvaděč
Pomocí této cylindrické vložky
se závorou lze do uzamykacího
systému integrovat i technické
skříňové rozvaděče.

Poštovní schránka
Vhodné pro použití v
poštovních schránkách v
interiéru i exteriéru.

Délka cylindrické
vložky

27 mm

Povrchu

NI – nikl | NP – Leštěný nikl| MP – leštěná
mosaz

Prodloužená osa
venkovní hlavice

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Směr uzamykání

ST[A-H] - Směr zamykání A-H

Páčka

H[XX][A] – Páčka pro plechové skříně a vitríny
| HB[XX][A] – Páčka pro poštovní schránky |
HB01[A][B] – Vodorovná páčka HB01[A][B] |
0SN - Bez vačky / páky

Bezpečnostní znaky

Zamčená páčka | Blokovací hlavice proti
manipulaci | Předem určené místo zlomu na
venkovní hlavici | Zapojení pouze při ověření
oprávnění | Paměť událostí | Ochrana proti
vytažení jádra | Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | Stupeň krytí IP 65

Technická montážní
situace

Vnitřní a venkovní dveře s maximálními
požadavky na bezpečnost a zvýšenou odolností
proti povětrnostním vlivům. Standardně s FVS Funkcia uzamknutého nosa

Kompatibilní
identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70.000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Teplota okolí –20 °C až +55 °C (v závislosti
na baterii) | Vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | Pro 100 000 cyklů | Min. rozměr
čepu 35 mm | Stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání
událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovací matice
cylindru | 2 ks lithiových baterií CR2 | Montážní
návod | Důležité pokyny

Objednat
Kód výrobku

E.X.HB.MB27.27.[Povrch].FVS.[Prodloužená osa
venkovní hlavice].[Směr zamykání].[Zamykací
páka]

Příklad

E.X.HB.MB27.27.NI.FVS.AV05.STA.H7233
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Cylindrická vložka
Xesar

Dveřní kliky Xesar

Kování Xesar
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Páčka

Uzavírací dráha

Prodloužená
osa venkovní hlavice
(volitelně)

Uzamčené ozubené
kolečko

HB

Povrch

Kategorie produktu

X

Délka cylindrické
vložky /
Provedení

Systém

E

Typ konstrukce

Produktová·oblast

Cylindrické vložky Xesar |
Provedení a volitelné možnosti (cylindrická vložka se závorou)

FVS

Schéma uspořádání
otvorů

23

22
mm

MB23-S

27

27
mm

MB27-S

27

Prodloužená osa
venkovní hlavice
› Toto provedení může
být nezbytné při použití
cylindrických vložek
v kováních zajišťujících
ochranu proti vytažení
jádra.
AV05

5 mm

AV10

10 mm

AV15

15 mm

››
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››

19
mm

››
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Nabídka páček EVVA
K těmto vložkám jsou k dispozici
páčky (od strany 112).
› Standardní uzavírací páčka: H7233
› 0SN - Bez vačky / páky

›

...

›

Uzavírací dráha zleva směrem nahoru

›

Uzavírací dráha zprava směrem nahoru

›

Uzavírací dráha zleva směrem dolů

›

Uzavírací dráha zprava směrem dolů

›

Uzavírací dráha shora směrem doleva

›

Uzavírací dráha shora směrem doprava

STG

›

Uzavírací dráha zdola směrem doleva

STH

›

Uzavírací dráha zdola směrem doprava

STA

NP

Leštěný nikl

MP

Leštěná mosaz

STB

STC

STD

STE

Vodorovná páčka

Nikl

Svislá páčka

NI

Standard
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STF

Dveřní kliky Xesar

Standardní uzavírací dráha STA
Volitelné uzavírací dráhy STB–STH

Cylindrická vložka
Xesar

›

Kování Xesar

Uzavírací dráhy

Příklad
Uzavírací dráha STF se
svislou páčkou

›

zavřeno

otevřeno
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Cylindrické vložky Xesar | Provedení a volitelné možnosti
(cylindrická vložka se závorou)
H

H

Vodorovná uzavírací páčka EVVA pro plechové skříně a vitríny.

H72[A]

H87[A]

H92[A]

H95[A]

Délky páčky A v mm:
18 | 26 | 27 | 33 | 37 | 40 | +5 ... | 85

Délky páčky A v mm:
33 | 40 | 45 | 65

Délky páčky A v mm:
41 | 48 | 52

Délky páčky A v mm:
45 | 50

H98[A]

H89[A]

H91[A]

H97[A]

Délky páčky v mm:
47

Délky páčky A v mm:
27

Délky páčky A v mm:
39 | 59 | 65

Délky páčky A v mm:
33 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70

Svislá uzavírací páčka EVVA pro plechové skříně a vitríny.

H6326

H6423

H73[A]

H88[A]

Délky páčky v mm:
26

Délky páčky v mm:
23

Délky páčky A v mm:
26 | 33 | 36 | 40 | +5 ... | 80

Délky páčky A v mm:
45 | 65

H9048

H94[A]

H9939

H96[A]

Délky páčky v mm:
48

Délky páčky A v mm:
33 | 41 | 59

Délky páčky v mm:
39

Délky páčky A v mm:
33 | 45 | 50
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HB0230

HB0329

HB0429

HB0628

Délky páčky v mm:
30

Délky páčky v mm:
29

Délky páčky v mm:
29

Délky páčky v mm: 28

HB0728

HB0828

HB1029

HB[A][B]

Délky páčky v mm:
28

Délky páčky v mm:
28

Délky páčky v mm:
29

Délky páčky [A][B] v mm:
[22][14] | [22][17] | [22][22] |
[28][17] | [28][22]

Kování Xesar

Vodorovná uzavírací páčka EVVA pro poštovní schránky a jiné použití.
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Cylindrická vložka
Xesar

Dveřní kliky Xesar

HB
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Cylindrické vložky Xesar | Příslušenství
Montážní nástroj pro cylindrickou vložku Xesar
Tento speciální nástroj je potřebný k montáži a demontáži elektronické hlavice
a k provádění výměny baterií.
Kód výrobku

E.ZU.PZ.ZW.V1

Sada montážních nástrojů č. 2 pro cylindrické vložky Xesar
Tyto speciální nástroje jsou potřebné k montáži a demontáži elektronické hlavice, k provádění výměny
baterií a speciálně k montáži visacího zámku. Navíc je v sadě obsažen aretační kolík k blokování jádra
cylindrické vložky.
Kód výrobku

E.ZU.PZ.ZW.V2

Nouzový zdroj proudu
Není-li při nízkém stavu nabití i navzdory výstražnému upozornění vydanému cylindrickou vložkou
Xesar provedena výměna baterií, je k ovládání cylindrické vložky Xesar potřebný nouzový zdroj
proudu s potřebným napětím.
Kód výrobku

E.ZU.ALLG.NG3

Sada pro výměnu baterie
5x Sada pro výměnu baterie vč. 10 těsnění (1x PZ9, 1xPZ7, 2x CR2, 1x E.TE.ALLG.ALLG1).
Kód výrobku

E.TE.PZ.PZ14
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Sada náhradních baterií
Sada náhradních baterií, sestávající z 10 kusů baterií typu CR2.
Kód výrobku

E.ZU.BAT.CR2.V1.M10

Těsnicí kroužek visacího zámku IP65
E.TE.HA.HA1

Cylindrická vložka
Xesar

Dveřní kliky Xesar

Kód výrobku

Kování Xesar

Vyobrazení symbolu
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Potřebujete náhradní díly?
Náš rozsáhlý sortiment náhradních dílů najdete
v katalogu náhradních dílů na partnerském
portálu EVVA na adrese partner.evva.cz
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IP65
Díky třídě ochrany IP65 lze
visací zámek používat jak ve
vnitřních, tak i venkovních
oblastech a je rovněž chráněn
proti proudu tekoucí vody
a prachu.

Dveřní kliky Xesar

Upevnění řetězy
Také u řetězů najde visací
zámek plné uplatnění. Při
použití bezpečném proti
krádeži jej nelze odstranit ani
nedopatřením.
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Visací zámek Xesar

Cylindrická vložka
Xesar

Skříně
Spolehlivé zabezpečení skříní
s časově řízenou regulací
přístupu – možné pomocí
visacího zámku Xesar.

Kování Xesar

Visací zámek Xesar
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Visací zámek Xesar | HM24-S
Popis výrobku
Visací zámek Xesar HM24-S
se třmenem z kalené oceli
je vhodný k zabezpečování
skříňových sestav, žaluzií,
úschoven a archivačních
kontejnerů. Tyto zámky jsou

jednoduché a do uzamykacích
systémů Xesar je lze integrovat
i dodatečně. Každé otevření
i zavření se samozřejmě
zaznamenává do protokolu
v softwaru Xesar.

IP65

Technické informace
Provedení třmenu
nerez / ocel, světlá
výška v mm

S17 | S30 | N30 | N40 | N50 | N60 | N70 | N80 |
N90 | N100 | N120 | N150 | N180 | N200

Povrchu

NI – nikl

Volitelné bezpečnostní BS – ochrana třmenu, světlá šířka 12 mm | KB prvky
Upevnění řetězu

Příklady použití

Zabezpečení úschoven
Západka a visací zámek
zamykají dveře úschoven nebo
sklepů.

Serverová skříň
Spolehlivé zabezpečení citlivých
oblastí.

Bezpečnostní znaky

Volně otočná venkovní hlavice zabraňující
neoprávněné manipulaci | Předem určené místo
zlomu na venkovní hlavici | Zapojení pouze při
ověření oprávnění | Paměť událostí | Ochrana
proti vytažení jádra |Šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE, stupeň krytí IP 65

Technická montážní
situace

Doporučeno pro stacionární použití

Kompatibilní
identifikační technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Baterie

2 ks lithiových baterií CR2 | Až 70 000 cyklů

Signalizace

Optická + akustická

Podmínky použití

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od
batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Stupeň ochrany
IP65

Paměť pro ukládání
událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE

Rozsah dodávky

Visací zámek | těsnění | baterie | Rozsah
dodávky nezahrnuje: Potřebný montážní nástroj
E.ZU.PZ.ZW.V2

Objednat
Kód výrobku

E.X.HA.HM24-S.[S/N světlá výška v mm].
[povrch].[volitelné provedení]

Příklad

Visací zámek Xesar HM24-S se třmenem
z nerezavějící oceli, světlá výška 30 mm, povrch
poniklovaný: E.X.HA.HM24-S.N30.NI
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HM24-S

Volitelná
možnost

Provedení

HA

Volitelná
možnost

Kategorie produktu

X

Povrch

Systém

E

Provedení třmenu /
světlá výška

Oblast produktu

Provedení a volitelné možnosti

NI

KB

S..

N..

Ocelový
třmen

Třmen zámku
z nerezavějící
oceli
N30

30 mm

N40

40 mm

N50

50 mm

N60

60 mm

N70

70 mm

N80

80 mm

N90

90 mm

N100

100 mm

N120

120 mm

N150

150 mm

N180

180 mm

N200

200 mm

Cylindrická vložka
Xesar

30 mm

Visací zámek Xesar

17 mm

S30

Světlá výška

S17

Dveřní kliky Xesar

Nikl

NI

Standardní provedení
Světlá výška 30 mm
Třmen zámku z nerezavějící oceli

Kování Xesar

Upevnění řetězy
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BS

Ochrana třmenu
Pouze v kombinaci
s provedením třmenu S17
(ocelový třmen, světlá výška 12 mm).

Příslušenství viz ›› Strana 114
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Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

Visací zámek Xesar

Cylindrická vložka
Xesar

Dveřní kliky Xesar

Kování Xesar

Nástěnná čtecí jednotka
Xesar
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Nástěnná čtecí jednotka Xesar | Výhody
Design
Další výhody
› Optická a akustická
signalizace stavu a funkce
› Trvalé osvětlení symbolu
RFID

Plochý design
Díky své ploché montážní výšce
lze nástěnnou čtecí jednotku
dokonale začlenit do každého
okolního prostředí.

Ušlechtilý materiál
Čtecí jednotka je vybavena
velmi kvalitní skleněnou čelní
plochou s dlouhou životností.

18 barevných kombinací
Skleněná čelní plocha
a rámeček se dodávají v bílé,
stříbrné a černé barvě –
rámeček přitom může mít
matný nebo leštěný povrch.

Funkce
Další výhody
Časově řízené nebo ruční
trvalé otevření
› S funkcí „černé listiny“
› Protokol událostí umožňuje
zaznamenávání posledních
1 000 událostí
› Jednoduchá aktualizace
pomocí tabletu Xesar

›

Ovládání uzavíracích prvků
Od elektrického
dveřního otvírače až po
elektromotorickou cylindrickou
vložku – pomocí nástěnné čtecí
jednotky Xesar lze ovládat
nejrozmanitější uzavírací prvky.

Kompatibilní s ovládacími
prvky
Možnost zcela jednoduchého
ovládání automatických
posuvných dveří, závor
a výtahů.

Nástěnná čtecí jednotka
s online řídicí jednotkou
Díky ní je nástěnná čtecí
jednotka bezpečným rozhraním
k virtuální síti.

Další výhody online
nástěnné čtecí jednotky
› Přístupy a odmítnutí
v reálném čase
› Otevírání a konfigurace
na dálku
› Distribuce černé listiny
› Monitorování stavu
dveří
› Připojení pro dveřní
kontakt a tlačítko na
dveřích
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Technika

Montáž
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Bildidee: Kabel hängt
aus UP-Dose heraus
und Hand schraubt
Print fest

Bildidee: Hand mit
Schraubenzieher
schraubt Rahmen an

Wandleser in den
Rahmen drücken

Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

Další výhody
Rychlá, jednoduchá montáž
Praktický sběrnicový systém
Dodává se s rámečkem pro
montáž na omítku a pod
omítku
› Není nutné žádné speciální
montážní nářadí
› Podpora prostřednictvím
instruktážních videozáznamů
a montážních návodů

›
›
›

Dveřní kliky Xesar

Zabezpečené zásobování
energií
Prostřednictvím datového
kabelu řídicí jednotky je
zajištěno bezpečné zásobování
nástěnné čtecí jednotky
elektrickou energií.

Cylindrická vložka
Xesar

Vysoký stupeň ochrany proti
neoprávněné manipulaci
Řídicí jednotka může být
bezpečně namontována ve
vnitřní oblasti. Nástěnná čtecí
jednotka neposkytuje žádnou
úchopnou plochu, která by
umožňovala neoprávněnou
manipulaci.

Visací zámek Xesar

Vždy a všude
Nástěnná čtecí jednotka
Xesar je díky stupni krytí
IP65 schopna odolávat také
nejnepříznivějším podmínkám
ve venkovním prostředí.

Kování Xesar

Další výhody
› Vzdálenost mezi nástěnnou
čtecí jednotkou a řídicí
jednotkou může činit až
100 m Šifrování AES

1. Připojení desky s tištěnými spoji ke svorkám
K jedné řídicí jednotce lze
připojit až dvě nástěnné čtecí
jednotky.

2. Rámeček pro montáž
pod omítku se přišroubuje
k podomítkové krabici
Volitelně je k dispozici také
rámeček pro montáž na
omítku.

3. Připojení nástěnné čtecí
jednotky
Kabel nástěnné čtecí jednotky
se připojí k desce s tištěnými
spoji a nástěnná čtecí jednotka
se vsadí do rámečku.
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Aufputzrahmen

Aufputzrahmen

83.5

83.5
31

83.5

Größe
1
2

L
2
4

83.5

Normy a směrnice

IP65
Wanddichtung (Einzeldose)

78

L

Einzelrahmen

L
2
4

78

Größe
L
Nástěnná čtecí jednotka Xesar
elektronický
dveřní otvírač,
1
2
v kombinaci s příslušnou 2
elektromotorické
cylindrické
4
78

80.5

78

78

Einzelrahmen

78

Größe
1
2
80.5

vložky nebo zámky, dveře ve
výtazích a v elektronických
turniketech. Přitom je nástěnná
čtecí jednotka Xesar vhodná
k použití ve vnitřní i venkovní
oblasti.

31

L

80.5

20.06.2013
AT221000-B-KT
Wandleser

83.5

Vpravo: Nástěnná83.5
čtecí
jednotka v provedení
k montáži na omítku
v bokorysném pohledu

20.06.2013
AT221000-B-KT
Wandleser
Wanddichtung (Einzeldose)
78

Příklady použití

Uprostřed: Nástěnná čtecí
jednotka v provedení
k montáži pod omítku
v bokorysném pohledu

Fingerprint

PIN

Ideální pro uzavírací prvky
Nástěnná čtecí jednotka
Xesar je vhodná také
k ovládání elektromotorických
cylindrických vložek.
75.5

Fingerprint

L
2
4

78

L

Ideální pro posuvné dveře
Nástěnné čtecí jednotky se
obvykle používají u posuvných
dveří, u kterých je potřebná
kontrola přístupu.

Größe
1
2

75.5

75.5

75.5

80.5

PIN

Ideální pro řízení
individuálního přístupu
Einzelrahmen
Prostřednictvím
nástěnné
čtecí jednotky lze ovládat také
turnikety, oddělovací prostory
mezi posuvnými dveřmi a další
zařízení pro individuální
přístup.

15

80.5
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15

80.5

80.5

83.5

80.5

nástěnnou čtecí jednotku
s rámečkem pro montáž pod
omítku

RFID
15

řídicí jednotkou nástěnné
čtecí jednotky je vhodná
k bezpečnému ovládání
elektronických uzamykacích
prvků ve dveřích všeho druhu.
Mezi ně například patří
posuvné a křídlové dveře,

Aufputzrahmen
Einzelrahmen
Vlevo: Čelní pohled na

15

Wanddichtung (Einzeldose)

Wanddichtung (Einzeldose)

nt

20.06.2013
AT221000-B-KT
Wandleser

83.5

83.5

Nástěnná čtecí jednotka Xesar

Provedení

Barva skla

SW – černá | SI – stříbrná | WS – bílá

Barva rámu

SWM – černá matná | SWP – černá leštěná | WSM – bílá matná
WSP – bílá leštěná | SIM – stříbrná matná | SIP – stříbrná leštěná

Bezpečnostní znaky

Nástěnná čtecí jednotka je prostorově oddělena od řídicí
jednotky | skleněná deska o tloušťce 4 mm | šifrování AES

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | stupeň krytí IP65

Technická montážní situace

Vnitřní i venkovní oblast | vzdálenost mezi nástěnnou čtecí
jednotkou a řídicí jednotkou až 100 m (doporučený typ kabelu
CAT5, max. 100m, odpor smyčky max. 2 Ω)
80 × 80 × 15 mm

Kompatibilní identifikační
technologie

MIFARE DESFire EV1 + EV2

Elektrické napájení

Nástěnná čtecí jednotka je napájena prostřednictvím řídicí
jednotky

Podmínky použití

Teplota okolí –25 °C až +70 °C | vlhkost vzduchu < 90 %, bez
kondenzace | stupeň krytí IP 65

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Spojení s tabletem Xesar | BLE | Řídicí jednotka

Rozsah dodávky

RA – rámeček pro montáž na omítku: Nástěnná čtecí jednotka
Xesar, Rámeček pro montáž pod omítku s rámečkem pro
montáž na omítku, Sada šroubů, Demontážní nástroj, Montážní
návod, Důležité pokyny | RU – rámeček pro montáž pod omítku:
Nástěnná čtecí jednotka Xesar, Rámeček pro montáž pod
omítku, 2 nástěnná těsnění, Sada šroubů, Demontážní nástroj,
Montážní návod, Důležité pokyny

Barva skla

Barva rámečku

Provedení
viz ›› Strana 130

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

Visací zámek Xesar

Rozměry

Způsob montáže

Kování Xesar

RU – rámeček pro montáž pod omítku | RA – rámeček pro
montáž na omítku

Dveřní kliky Xesar

Typ montáže

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informace

Objednat
Kód výrobku

E.X.WL.R[A,U].[barva skla].[barva rámečku]

Příklad

E.X.WL.RU.SW.SWP
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Nástěnná čtecí jednotka Xesar | Řídicí jednotka

Normy a směrnice

IP54

60

Příklady použití

Jednoduché umístění
Vzhledem ke kompaktním rozměrům existují četné možnosti
montáže, jako v mezistropech,
ve skříňových rozvaděčích, na
omítce atd.

160

160

26.06.2013
26.06.2013
AT221000-B-Steuereinheit-KT
AT221000-B-Steuereinheit-KT
Wandleser Steuereinheit
Wandleser Steuereinheit

Dvě nástěnné čtecí jednotky
Každá řídicí jednotka může
ovládat dvoje dveře nebo dva
vchody / východy.

Vysoký spínací výkon
Řídicí jednotka obsahuje dvě
relé, z nichž každé spíná napětí
o velikosti max. 250 V.
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nický dveřní otvírač, ve výtazích
a v elektronických turniketech
atd.
Řídicí jednotka může ovládat
dvě nástěnné čtecí jednotky.

160

Řídicí jednotka pro nástěnnou
čtecí jednotku Xesar slouží
k ovládání elektronických uzavíracích prvků ve dveřích všech
druhů. Například v posuvných
i otočných dveřích jako elektro

160
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Šifrovaný přenos dat mezi řídicí jednotkou a nástěnnou čtecí
jednotkou

Normy a směrnice

Kontrola podle směrnic CE | stupeň krytí IP54

Technická montážní situace

Připevnění pomocí šroubů: Mezistropy, skříňové rozvaděče |
vzdálenost mezi nástěnnou čtecí jednotkou a řídicí jednotkou až
100 m (doporučený typ kabelu CAT5, max. 100 m, Rloop max
2 Ω)

Rozměry

160 x 160 x 50 mm

Elektrické napájení

Síťový adaptér 12–24 V, min. 24 W (viz příslušenství) | | Zálohování dat při výpadku elektrického napájení až 72 h

Uspořádání jednotek a ovládaných dveří

1 nástěnná čtecí jednotka Xesar – 1 dveře | 2 nástěnné čtecí
jednotky Xesar – 2 dveře | 2 nástěnné čtecí jednotky Xesar –
1 dveře, s reléovým můstkem

Spínací výkon

Max. dvě relé připadající na jednu nástěnnou čtecí jednotku
Xesar | Max. 250 V stř | Max. 16 A (ohmická zátěž) krátkodobě,
max. 10 A (ohmická zátěž) trvale

Podmínky použití

+10 °C až +50 °C | vlhkost vzduchu < 90 %,
bez kondenzace | stupeň krytí IP54
Posledních 1 000 událostí
Nástěnná čtecí jednotka Xesar | Dveřní kontakt | Tlačítko na
dveřích

Rozsah dodávky

Řídicí jednotka, kompletní, předem namontovaná v pouzdru |
Montážní návod | důležité pokyny

Visací zámek Xesar

Cylindrická vložka
Xesar

Paměť pro ukládání událostí
Rozhraní

Dveřní kliky Xesar

Bezpečnostní znaky

Kování Xesar

Technické informace

Objednat
E.X.WL.CUS
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Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

Kód výrobku

Síťový napájecí zdroj pro řídicí jednotku
Slouží k napájení řídicí jednotky pro nástěnnou čtecí jednotku Xesar elektrickým proudem
(výkon 12 V/2 A, euro zástrčka).
Kód výrobku

Příslušenství

E.ZU.WL.NT.V2
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Nástěnná čtecí jednotka Xesar | Online řídicí jednotka

Normy a směrnice

IP54

Online řídicí jednotka
obousměrně přenáší informace
identifikačních médií
z nástěnné čtecí jednotky do
softwaru Xesar. Tak probíhá
výměna bezpečnostních
aktualizací, prodlužování doby

platnosti identifikačních médií
a ostatních bezpečnostních
informací. Systém Xesar tak
udržuje virtuální síť stále
aktualizovanou. Online řídicí
jednotky jsou umístěny
především na vstupu a výstupu.

Příklady použití

Nástěnná čtecí jednotka –
všestranné zařízení
Nástěnná čtecí jednotka
v kombinaci s online řídicí
jednotkou otevírá dveře
a současně udržuje systém na
aktuální úrovni.

Aktualizace bez funkce
otevírání
Nástěnná čtecí jednotka může
na centrálním místě v budově
rovněž působit čistě jako
aktualizační nástroj bez funkce
otevírání.

Jednoduché umístění
Vzhledem ke kompaktním rozměrům existují četné možnosti
montáže, jako v mezistropech,
ve skříňových rozvaděčích, na
omítce atd.
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Kontrola podle směrnic CE | stupeň krytí IP54
Připevnění pomocí šroubů: Mezistropy, skříňové rozvaděče |
vzdálenost mezi nástěnnou čtecí jednotkou a řídicí jednotkou až
100 m (doporučený typ kabelu CAT5, max. 100 m, Rloop max
2 Ω) | vzdálenost až 100 m mezi aktualizačním nástrojem řídicí
jednotky a ethernetovým adaptérem

Rozměry

160 x 160 x 50 mm

Elektrické napájení

Síťový adaptér 12–24 V, min. 24 W (viz příslušenství) | | Zálohování dat při výpadku elektrického napájení až 72 h

Uspořádání jednotek a ovládaných dveří

Max. 150 online nástěnných čtecích jednotek na objekt |
1 nástěnná čtecí jednotka Xesar na dveře

Spínací výkon

Max. dvě relé připadající na jednu nástěnnou čtecí jednotku
Xesar | Max. 250 V stř | Max. 16 A (ohmická zátěž) krátkodobě,
max. 10 A (ohmická zátěž) trvale

Podmínky použití

+10 °C až +50 °C | vlhkost vzduchu < 90 %, bez kondenzace |
stupeň krytí IP54

Paměť pro ukládání událostí

Posledních 1 000 událostí

Rozhraní

Nástěnná čtecí jednotka Xesar | Ethernetový adaptér | Dveřní
kontakt | Tlačítko na dveřích

Rozsah dodávky

Řídicí jednotka, kompletní, předem namontovaná v pouzdru |
Ethernetový adaptér | napájecí díl ethernetového adaptéru
montážní návod | důležité pokyny

Dveřní kliky Xesar

Normy a směrnice
Technická montážní situace

Cylindrická vložka
Xesar

Šifrovaný přenos dat mezi řídicí jednotkou a nástěnnou čtecí
jednotkou

Visací zámek Xesar

Bezpečnostní znaky

Kování Xesar

Technické informace

Objednat
E.X.WL.CU0
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Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

Kód výrobku

Síťový napájecí zdroj pro řídicí jednotku
Slouží k napájení řídicí jednotky pro nástěnnou čtecí jednotku Xesar elektrickým proudem
(výkon 12 V/2 A, euro zástrčka).
Kód výrobku

Příslušenství

E.ZU.WL.NT.V2
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SW

››
Sklo v černém barevném
provedení

X

WL

Barva rámečku

E

Barva skla

Nástěnná čtecí jednotka

››

Xesar

Skleněná čelní plocha
Skleněný povrch s vysokou odolností proti poškrábání,
v různých barevných provedeních.

Způsob montáže

Nástěnná čtecí jednotka Xesar | Provedení

Elektronika
RU

Rámeček pro montáž pod omítku

››

RA

Rámeček pro montáž na omítku

››

SI

››

WS

Sklo ve stříbrném barevném
provedení

Sklo v bílém barevném provedení
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SIP
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WSP

Dokonalá kombinace
› Hodí se ke každému okolnímu
prostředí:
čistě jednobarevné nebo
kombinované povrchy.

››

WSM

Dveřní kliky Xesar
SIM

Stříbrný, matný

››

Bílý, leštěný

››

Černý, matný

››

Stříbrný, leštěný

SWM

Visací zámek Xesar

Černý, leštěný

››

Cylindrická vložka
Xesar

››

Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

SWP

Kování Xesar

Provedení rámečku
Rámeček se dodává s leštěným nebo matným povrchem.
Je vyroben z plastu a má zaoblený tvar.

Bílý, matný

Odpovídající výrobky

›

Řídicí jednotka a online řídicí jednotka
› Elektromotorická cylindrická vložka
EMZY (viz katalog výrobků pro
mechanické uzamykací systémy)
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Software Xesar

Software Xesar
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Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

Visací zámek Xesar

Cylindrická vložka
Xesar

Dveřní kliky Xesar

Kování Xesar

Software Xesar pro správu poskytuje mnoho inteligentních funkcí
a usnadní vám tak běžný pracovní den. Je vytvořen na základě architektury
klientského serveru na bázi prohlížeče. Vedle pohodlného víceuživatelského
provozu zařízení navíc umožňuje plnit požadavky velkých uzamykacích
systémů. Uživatelské rozhraní je jasně a přehledně strukturované a lze je
konfigurovat dle specifických uživatelských rolí.
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Software Xesar | Výhody

Víceuživatelský provoz
Díky instalaci klientského
serveru může systém spravovat
více uživatelů současně.

Ovládací panel a uživatelské
role
Úkoly se zobrazují přímo
na řídicím panelu podle
uživatelské role.

Správce instalace
Snadná instalace a správa
systému Xesar
Systémy

Přizpůsobení správce
Nastavení systému lze snadno
a přehledně provést na
konfigurační stránce.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

134

›

Kredity KeyCredit 10, 50, 100
Pro malé systémy nebo pro systémy s malým počtem
změn oprávnění existují množstevní kredity KeyCredit
o hodnotě 10, 50, 100. Pro vytvoření, případně
změnu jednoho přístupového oprávnění potřebujete
jeden kredit KeyCredit.

›

Kredit KeyCredit Xesar Lifetime
Pro velké systémy s častými změnami oprávnění
existují časové kredity KeyCredit Xesar Lifetime.
Přístupová oprávnění udělujete nebo měníte časově
a množstevně neomezeně.

›

Virtuální síť Xesar
Virtuální síť se standardně dodává se softwarem
Xesar.

1.

Nákup kreditů KeyCredits
Karty s kredity KeyCredit jsou k dostání výlučně
v síti prodejců EVVA-Partner. Získaný kredit se nabíjí
prostřednictvím softwaru Xesar.

2.

Vytváření přístupových oprávnění
Přístupová oprávnění pro mobilní telefon pohodlně
vytvoříte prostřednictvím softwaru Xesar. Například: Osoba 1 smí používat dveře 1 a dveře 2 pro
vstupování do objektu a vycházení z něho v určených časových obdobích.

3.

Odepisování kreditu KeyCredit
Platby za vytvoření nebo změnu přístupových
oprávnění se uskutečňují odepisováním kreditu
KeyCredit. Oprávnění se ihned přenášejí na identifikační médium při příští aktualizaci.

Software Xesar
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Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

Visací zámek Xesar

Cylindrická vložka
Xesar

Z kreditů KeyCredit v hodnotách 10, 50, 100 lze kdykoli
přejít na kredit typu KeyCredit Xesar Lifetime.

A takto kredity fungují:
Ke zhotovení nebo změně identifikačního média s libovolným množstvím přístupových oprávnění je potřebný
pouze jeden kredit KeyCredit. Mazání přístupových
oprávnění je obecně bezplatné.

Kování Xesar

V běžném provozu systému Xesar si můžete vybrat ze
dvou modelů kreditů:

Dveřní kliky Xesar

Kredity KeyCredit

Možnost připojení rozhraní
Prostřednictvím rozhraní
MQTT lze systém Xesar připojit
k systémům chytrých budov,
systémům časové evidence
nebo osobních údajů.

Flexibilní doba platnosti
médií
Pravidelné bezpečnostní
aktualizace díky flexibilně
nastavitelné době platnosti
médií.

Užitečný Delete-Key
Software o otevření informuje
pomocí zablokovaných
identifikačních médií a o jejich
definitivním odstranění.

Bezdrátová konfigurace
Bezdrátová konfigurace a
údržba několika komponent
Xesar najednou přes tablet
Xesar.
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Software Xesar | Počítačový software
Popis výrobku
Software Xesar 3.1 má
všechny funkce moderního
a účinného elektronického
uzamykacího systému. Jeho
klíčovými vlastnostmi jsou
efektivní správa přístupů,
zaznamenávání událostí do
protokolů a uživatelský deník.
Přehledné uživatelské rozhraní,
dynamická indikace stavu
a možnost individuálního
nastavení usnadňují práci
a zvyšují bezpečnost. Systém lze
různě nastavovat v závislosti na
požadavcích.

Řešení pro jednoho uživatele
je určeno pro provoz systému
s jedním uživatelem na jediném
počítači.
Řešení pro více uživatelů
umožňuje ovládání systému
více uživateli současně
prostřednictvím prohlížeče
serveru systému. Zde je
možné individuálně spravovat
oprávnění zaměstnanců,
například recepce, osobních
oddělení a správců instalace.

Průběh instalace

Stáhnout
software Xesar

Instalace
Instalaci softwaru lze provést
v několika jednoduchých
krocích.
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Systémové požadavky pro řešení pro jednoho uživatele
Umístění počítače

Operační systém: Windows 10/11 Pro 64bitový | CPU: Quad-Core 2,4 GHz nebo vyšší | RAM: ≥ 8 GB | místo na
pevném disku: ≥ 40 GB | Internet ke spuštění kreditů KeyCredit a licencí | síť WLAN | 1× USB port 2.0 | klávesnice
a myš | rozlišení obrazovky 1920 × 1080 | hardwarová podpora systému Windows Hyper-V pro virtualizaci
prohlížeč: Firefox v91 | Chrome v100 | Microsoft Edge v100

Operační systém: Windows 7 Pro 64bitový | Windows 8.1 Pro 64bitový | Windows 10 Pro 64bitový | CPU:
Dual-Core 2,4 GHz nebo vyšší | RAM: ≥ 4 GB | místo na pevném disku: ≥ 1 GB | prohlížeč: Firefox v91 | Chrome
v100 | Microsoft Edge v100 | internet ke spuštění kreditů KeyCredit | 1× USB port 2.0 | klávesnice a myš | rozlišení
obrazovky 1920 × 1080

Lokální síť

síť LAN: Rychlý Ethernet 100Base-TX 100 Mbitů | standardní MTU (1500 bajtů) nebo vyšší | nízká latence mezi
připojenými moduly | síť WLAN: IEEE.802.11 | protokoly IPv4 a v6 | podpora: HTTP/HTTPS | SSL/TLS | MQTT/MQTT
SN

Potřebné systémové komponenty
Systémové komponenty

Software Xesar | Síť LAN a WLAN | Tablet Xesar | Kódovací stanice | Karta pro správce | Identifikační média |
Přístupové komponenty
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Funkční charakteristiky
Správa uživatelů

Profily s oprávněním ke správě byly zřízeny v souladu s úlohami uživatelů a byli jim přiřazeni uživatelé.

Správa médií a osob

Jednomu objektu může být přiřazeno až 65 000 identifikačních médií | Každé osobě lze přiřadit více identifikačních
médií | Identifikačním médiím lze přiřazovat časové profily a profily s přístupovým oprávněním (týdenní
kalendář s max. 50 zvláštními dny) | Import kalendáře se státními svátky | Protokol o předání médií | Aktualizace
identifikačního média u kódovací stanice nebo online nástěnných čtecích jednotek | Možnost hlavního klíče
a časově omezená média

Uzamykací komponenty

Až 65 000 přístupových komponent | Definovatelných až 96 úseků dveří | Ruční režim Office: Ruční trvalé otevření
| Režim Office: Časově řízené trvalé otevírání ovládané prostřednictvím časových profilů | Nákupní režim: ruční
aktivace režimu Office | Seznam blokovaných položek: seznam zablokovaných identifikačních médií | Virtuální
síť Xesar: Rozvržení seznamu blokovaných identifikačních médií | varování při vybití baterie a protokoly přístupu
prostřednictvím identifikačních médií | Tlačítko Delete: Zablokovaná média jsou při pokusu o identifikaci u dveří
deaktivována | Automatické přepínání letního/zimního času

Oprávnění

Trvalý přístup bez časového profilu | Periodický přístup s časovým profilem | Možnost aktivace ručního trvalého
otevírání pro jednotlivá média | Volitelná doba odemknutí | Volitelný konec platnosti oprávnění

Protokol a události

Pro každou uzamykací komponentu se do protokolu zapisuje 1 000 událostí | Přenos událostí ze dveří do softwaru
se uskutečňuje prostřednictvím tabletu nebo virtuální sítě Xesar | Možnost deaktivace ukládání událostí společně
s osobními údaji | Události | které lze ukládat do paměti: uskutečněné přístupy (osoba | dveře | datum | přesný čas)
| trvalá otevření (automatická | ruční) | varování při vybití baterie | přepnutí času | aktualizace firmwaru | výměna
baterie | Bohatý výběr možností filtrování | třídění a vyhodnocování

Rozhraní

PubSub (MQTT)

Ochrana údajů

Deaktivace ukládání osobních údajů | Nastavitelná doba uložení v paměti

Jazyk

Volitelné jazyky: CZ | DE | EN | ES | FR | IT | NL | PL | PT | SK | SV

Dveřní kliky Xesar

Počítač s kódovací stanicí

Cylindrická vložka
Xesar

Operační systém: Windows 10 Pro 64bitový| CPU: Dual-Core 2,4 GHz nebo vyšší | RAM: ≥ 8 GB | místo na pevném
disku: ≥ 10GB | hardwarová podpora systému Windows Hyper-V pro virtualizaci | Internet ke spuštění kreditů
KeyCredit a licencí | 1× USB port 2.0 | klávesnice a myš | rozlišení obrazovky 1920 × 1080

Visací zámek Xesar

Správce počítače

Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

Operační systém: Ubuntu Server |Hypervisor: Windows Server 2016/2019, VM-ware ESXi | CPU: Quad-Core
1,5 GHz nebo vyšší | RAM: ≥ 8 GB | místo na pevném disku: ≥ 40 GB | hardwarová podpora systému Windows
Hyper-V pro virtualizaci

Software Xesar

Server

Kování Xesar

Systémové požadavky pro řešení pro více uživatelů

Odkazy
Stažení softwaru

www.evva.cz/xesar

Systémová příručka

www.evva.cz/xesar | Tištěná verze je k dispozici na vyžádání
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Software Xesar | Kredity KeyCredit
Dokonalé řešení pro malé a střední podniky
Kredity KeyCredit v hodnotách 10, 50,
100
Kredity KeyCredit v hodnotách 10/50/100 představují
přizpůsobitelné řešení, které je vhodné pro malé a střední
podniky. Nejlépe je využijete tehdy, provádíte-li pouze občasné
změny oprávnění nebo je-li přístup do vašeho objektu povolen
pouze malému počtu osob.
Můžete používat všechny funkce plnohodnotného přístupového
softwaru a platíte pouze za to, co skutečně potřebujete. Ke
zhotovení nebo změně identifikačního média s libovolným
množstvím přístupových oprávnění je potřebný pouze jeden kredit
KeyCredit.
Přechod k variantě KeyCredit Lifetime je možný kdykoli.

Kredity KeyCredit v hodnotě 10
10× zhotovení nebo změna identifikačního média s libovolným počtem přístupových oprávnění
Doporučený způsob použití

1–9 osob
Občasné změny přístupového oprávnění

Kód výrobku

E.ZU.LM.KC010

Kredity KeyCredit v hodnotě 50
50× zhotovení nebo změna identifikačního média s libovolným počtem přístupových oprávnění
Doporučený způsob použití

1–9 osob
Časté změny přístupových oprávnění
10–49 osob
Občasné změny přístupového oprávnění

Kód výrobku

E.ZU.LM.KC050

Kredity KeyCredit v hodnotě 100
100× zhotovení nebo změna identifikačního média s libovolným počtem přístupových oprávnění
Doporučený způsob použití

10–49 osob
Časté změny přístupových oprávnění
50–100 osob
Občasné změny přístupového oprávnění

Kód výrobku

E.ZU.LM.KC100
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Dokonalé řešení pro střední a velké podniky
KeyCredit Xesar Lifetime
Pro velké uzamykací systémy s častými změnami oprávnění jsou
určeny časové kredity KeyCredit Xesar Lifetime.

KeyCredit

Lifetime

Doporučený způsob použití

Více než 50 osob | Časté změny přístupových oprávnění
Více než 100 osob
E.X.ZU.LM.KC.XLT

Software Xesar

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

Kód výrobku

Visací zámek Xesar

KeyCredit Xesar Lifetime
Neomezené zhotovování nebo změny identifikačních médií s libovolným počtem přístupových
oprávnění
po celou dobu životnosti nainstalované verze softwaru.

Cylindrická vložka
Xesar

Dveřní kliky Xesar

Kování Xesar

S jednorázovou investicí můžete časově neomezeně používat
systém s celým rozsahem nainstalovaných funkcí bez dalších
nákladů na používání.
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Systémové příslušenství | Identifikační média
Admin-Karte
Tento bezpečnostní mechanismus zaručuje, že software Xesar mohou spustit a zastavit pouze oprávněné
osoby. K čerpání kreditů a licencí je potřebná karta správce. Karta správce zabezpečuje také citlivé údaje o
objektu. Při ztrátě nebo závadě karty správce je možné vystavit novou.
Čip

NXP JCOP

Balení

1 kus

Kód výrobku

E.X.IM.AC

Konstrukční karta
Pro obsluhu přístupových komponent systému Xesar ve stavu při dodání
Balení

M5 – 5 ks | M25 – 25 ks | M100 – 100 ks

Čip

MIFARE DESFire EV1

Kód výrobku

E.X.IM.CC.[balení]

Přívěsek ke klíčům konstrukční
Pro obsluhu přístupových komponent systému Xesar ve stavu při dodání
Balení

M5 – 5 ks | M25 – 25 ks

Čip

MIFARE DESFire EV1

Kód výrobku

E.X.IM.SHC.[balení]

karta pro zapnutí/vypnutí Bluetooth
Pro aktivaci a deaktivaci Bluetooth u EVVA komponent ve stavebním módu.
Balení

M5 – 5 ks | M25 – 25 ks

Čip

MIFARE DESFire EV1, 4K

Kód výrobku

E.X.IM.BC.[balení]

Přívěsek ke klíčům pro zapnutí/vypnutí Bluetooth
Pro aktivaci a deaktivaci Bluetooth u EVVA komponent ve stavebním módu.
Balení

M5 – 5 ks | M25 – 25 ks

Čip

MIFARE DESFire EV1, 4K

Kód výrobku

E.X.IM.SHB.[balení]
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Karta EVVA Xesar

Teplota okolí –25 °C až +60 °C | Stupeň krytí IP 67

Kód výrobku

E.X.IM.KA.D04K.[Varianta].[balení]

Přívěsek ke klíčům Xesar
Pro obsluhu přístupových komponent systému Xesar
Balení

M5 – 5 ks | M25 – 25 ks | M100 – 100 ks

Barva

SW - Černá | RT - Červená | GN - Zelená | BL - Modrá | GE - Žlutá | WS - Bílá

Možnost

Popis média dle přání zákazníka Dvouřádkový
max. 12 znaků na řádek

Čip

MIFARE DESFire EV1, 4K

Podmínky použití

Teplota okolí –25 °C až +85 °C | Stupeň krytí IP 67

Kód výrobku

E.X.IM.SH.D04K.[balení].[Barva].[Opcia]

Kombinovaný klíč Xesar
Kombinovaný klíč Xesar pro uzamykací systémy, kódované uzamykání a integrace elektronického uzamykacího
systému Xesar.
Systém Mechanika

MCSR | 4KS | ICS | EPS5 | EPS6 | FPS5 | EPS6

Farbe

SW - Schwarz | RT - Rot | GN - Grün | BL - Blau | GE - Gelb | WS - Weiß

Volitelné technické montážní
situace

LSH – dlouhý krk klíče

Volitelné užitné prvky

TXT – číslování podle specifických požadavků zákazníka

Čip

MIFARE DESFire EV1

Kód výrobku

M.[mechanický systém].SL.SL-X.[barva].[volitelné příslušenství]

Xesar Mini Tag
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Pro obsluhu přístupových komponent systému Xesar
Farbe

SW - Schwarz | RT - Rot | GN - Grün | BL - Blau | GE - Gelb | WS - Weiß

Možnost

Popis média dle přání zákazníka Dvouřádkový
max. 9 znaků na řádek

Čip

MIFARE DESFire EV1, 4K

Podmínky použití

Teplota okolí –5 °C až +85 °C | Stupeň krytí IP 65

Kód výrobku

E.X.IM.CSH.D04K.[Barva].[Opcia]

Dveřní kliky Xesar

MIFARE DESFire EV1, 4K

Podmínky použití

Cylindrická vložka
Xesar

M5 – 5 ks | M25 – 25 ks | M100 – 100 ks

Čip

Visací zámek Xesar

Balení

Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

EC – karta v designu EVVA | PC – karta v neutrálním designu

Software Xesar

Varianta

Kování Xesar

Pro obsluhu přístupových komponent systému Xesar

Inicializace stávajících identifikačních médií
Již používáte kompatibilní identifikační média? Žádný problém – společnost EVVA vaše identifikační média na přání
upraví tak, aby byla kompatibilní se systémem Xesar. Váš prodejce zařazený v síti EVVA-Partner vám ochotně poradí.
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Systémové příslušenství | Tablet Xesar
Popis
Synchronizace dat se provádí
pomocí tabletu Xesar. Přitom
probíhá výměna informací
o oprávnění, stavu dveří
a protokolech mezi dveřmi
a softwarem Xesar.

Tablet Xesar se dodává s již
předem nainstalovanou
aplikací Xesar.

Technické informace
Operační systém

AndroidTM

Rozhraní

Tablet Xesar / dveře: Spojovací kabel a BLE
| Tablet Xesar / Software Xesar: WLAN

Rozsah dodávky

Tablet Xesar| Předem nainstalovaná
aplikace| Připojovací kabel pro tablet Xesar|
Nabíječka

Objednat
Kód výrobku

E.X.ZU.TA.V3

Aplikace

Uvedení do provozu
Přístupové komponenty se
synchronizují se softwarem
pomocí tabletu Xesar.

Úpravy konfigurace
Trvalá otevření a nové časové
profily lze u dveří nastavit
prostřednictvím tabletu.
Výjimka: Online nástěnná čtecí
jednotka

Aktualizace firmwaru
Je nainstalována nová verze
softwaru? Tablet Xesar na
závěr provede aktualizaci
firmwaru.

Katalog výrobků řady Xesar | Tiskové chyby a technické změny jsou vyhrazeny.

142

Systémové příslušenství | Kódovací stanice

Elektrické napájení

Napájení prostřednictvím portu USB (5 V)

Standardy

ISO 7816 a EMV2 2000, úroveň 1

Přenos dat z čipové karty

420 kbit/s (je-li podporován médiem)

Podmínky použití

Teplota okolí 0–55 °C

Barva

Tmavě šedá

Rozsah dodávky

Kódovací stanice | Pokyny k obsluze |
Administrátorská karta Xesar není
obsažena v rozsahu dodávky

Objednat
Kód výrobku

E.ZU.CS.V1

Popis
Kódovací stanice zapisuje
autorizaci na identifikační
médium Xesar. Proces čtení
/ zápisu je bezkontaktní a
provádí se během vteřiny.
Kódovací stanice je připojena

k počítači pomocí portu
USB. Pouze po vložení
administrátorské karty do
slotu je možné spustit nebo
ukončit software nebo doplnit
KeyCredits.

Dveřní kliky Xesar

115 × 96,5 × 25,5 mm

Cylindrická vložka
Xesar

Vyobrazení symbolu

Rozměry

Visací zámek Xesar

Technické informace

Kování Xesar

Spustit a ukončit software
nebo dobíjet kredity KeyCredit
je možné pouze v případě,
že je ve slotu zasunuta
administrátorská karta.

Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

Popis
Pomocí kódovací stanice se
oprávnění zaznamenávají na
identifikační média Xesar.
Postup čtení a zápisu se přitom
uskutečňuje bezdotykově
a bleskurychle. Kódovací
stanice je k počítači připojena
prostřednictvím rozhraní USB.

Rozměry

59 × 59 × 11.4.5 mm

Přenos dat z čipové karty

848 kbit/s (je-li podporován médiem)

Podmínky použití

Teplota okolí 0–70 °C

Barva

Tmavě šedá

Rozsah dodávky

Kódovací stanice | Pokyny k obsluze

Software Xesar
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Technické informace

Objednat
Vyobrazení symbolu

Kód výrobku

E.ZU.ALLG.CSMI
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Xesar | Realizace

01
Poradenství

Strana

146

Přání zákazníků, nástroje používané při
poradenství, výběr systému, rychlý test

02

Strana

150

Vypracování projektů

Projektová příprava, projekční nástroje,
ceny, normy
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Montáž

154
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Objednání, doba dodání,
montáž systému

04

Strana

156

Předání a provoz

Dokumentace, školení, podpora a záruka,
údržba a aktualizace

Realizace

03

Strana
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Poradenství | Parametry, doporučení a nástroje
Obsáhlé a zodpovědné poradenství je právě
u tématu bezpečnosti obzvláště důležité.
Proto společnost EVVA podporuje svoje
partnery tím, že jim poskytuje své rozsáhlé
know-how. Jednak prostřednictvím
speciálních školení a jednak tím,
že poskytuje poradenství a provádí
projektovou přípravu společně se svými
partnery.

Každá budova je jedinečná
To platí také pro obor zabezpečovací
techniky. Důležitá je především
schopnost zavčas rozpoznat, v čem
spočívají potřeby, kterým je třeba
vyhovět, a hlavní úkoly.

PO

CE
IZA
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N
GA
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Í
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Ideální projekt zabezpečení vždy
zohledňuje tři ústřední hlediska:
Pohodlí, organizace a bezpečí.
Tím je umožněno navrhování
individuálních a efektivních řešení.

Bezpečnost
Požadavky na zabezpečení závisejí
především na typu a struktuře objektu.
Různé oblasti budovy často mívají různé
úrovně ochrany s rozdílnou uzamykací
a bezpečnostní technikou. Pro osoby,
věcné hodnoty a nehmotné hodnoty
(osobní údaje).

Organizace
Požadavky na organizaci definují
potřebnou míru flexibility zabezpečení
za probíhajícího provozu. Cílem
je zajištění podpory a dosažení
zjednodušení veškeré administrativy.

Pohodlí
Požadavky na pohodlí skupin uživatelů
(zaměstnanců, zákazníků, externích
firem atd.) mají rozhodující vliv na volbu
zabezpečovací techniky. Uživatelé se liší
chováním, důvěryhodností, způsobem
používání a dobou setrvání v objektu.
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Důležité otázky
To, co je pro jednu budovu
ideální, může být pro jiné
budovy nedostatečné. Dokonce
i jednotlivé úseky uvnitř objektu
se často vyznačují rozdílnými
požadavky.
U citlivých zón je důležitý
nejvyšší stupeň bezpečnosti,
u jiných úseků sehrávají
ústřední roli pohodlí
a jednoduchá obsluha
techniky.

Nejdůležitější otázky jsme
pro vás shrnuli v kontrolním
seznamu pro poradenství.

Kontrolní seznam pro
poradenství
›› www.evva.com

... Existují v objektu citlivé úseky, které vyžadují zvláštní
ochranu a sledování? Výzkumná laboratoř, kancelář vedení,
místnost se servery, úseky IT, sklad, strojovna, vozový park,
místnosti s trezory atd.
Existují v objektu osoby, které vyžadují zvláštní ochranu?
Děti (mateřská škola), batolata (nemocnice), vězni, cestující atd.
Je nutno respektovat stavební situaci? Speciální prosklené
dveře, protipožární dveře, únikové cesty, památková ochrana,
architektonické požadavky, dostupnost zásobování dveří energií
atd.

Mechanické nebo elektronické provedení?
Každé zabezpečení budovy klade jiné požadavky na uzamykací
systém. Ideálním řešením mohou být jak čistě mechanické systémy,
tak i čistě elektronické systémy. Zpravidla se jedná o kombinaci,
jejímž prostřednictvím lze dosáhnout vysoce účinného
a komfortního zabezpečení budovy.

Rozsáhlý výběr
propagačních předmětů
›› Katalog propagačních
předmětů EVVA

Kontrolní seznam pro
poradenství
›› www.evva.com

Školení specialistů

›› Složka se školicími
podklady EVVA

Návštěva u společnosti
EVVA
›› Předváděcí místnost
společnosti EVVA

Realizace
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Poradenství | Rychlý test
Teprve tehdy, jsou-li známy potřeby
zákazníka, je možno vybrat správný
systém. Za tím účelem je nutno
zkontrolovat, jak dalece odpovídají
výkonové parametry systémů požadavkům
zákazníka.

Čistě mechanické nebo elektronické systémy
se vyskytují spíše zřídka. Tento rychlý test
vám pomůže při rozhodování o tom, který
systém by měl být při přípravě projektu
považován za správný nebo nejvhodnější.
Jednoduše sečtěte body, které jsou
přiřazeny vhodným odpovědím, a na
následující straně vyhledejte výsledek.

1

Investiční náklady
Nízké počáteční investiční náklady
vynaložené při pořízení bezpečnostního
systému sehrávají významnou roli.
0 bodů

5

Obslužný komfort
Je požadováno rychlé a jednoduché
otevírání dveří.
10 bodů

9

Rozšiřování objektu
Do objektu má být možno jednoduše
začlenit nové místnosti, přístavby nebo
pobočky.
10 bodů

2

Kriminalita
Díky automatizovanému zaznamenávání
událostí do protokolu má být možno
objasňovat kriminální případy.
Preventivní odrazující účinek je příznivě
hodnocen.
5 bodů

6

Restrukturalizace
Změny způsobu využívání prostorů
nebo struktury uživatelů mají být rychle
a jednoduše realizovatelné.
15 bodů

10

Náročnost montáže
Důležitá je obzvláště jednoduchá
montáž bezpečnostních komponent.
10 bodů

3

Časové řízení
Organizační postupy mají být ideálně
podporovány časově řízeným
přidělováním oprávnění pro trvalé
uživatele, jakož i pro dočasné uživatele
(personál provádějící úklid a údržbu).
20 bodů

7

Ztráta důležitého klíče nebo
identifikačního média
V případě ztráty klíče nebo
identifikačního média opravňujícího
k přístupu do zabezpečených oblastí
nemají vznikat žádné náklady.
30 bodů

4

Pravidelné ztráty klíčů nebo
identifikačních médií
Uživatelé své klíče a identifikační média
čas od času ztrácejí. Nemá to však mít
za následek vznik žádných nákladů nebo
bezpečnostních rizik.
15 bodů

8

Systém nevyžadující údržbu
Požadován je systém, který se dokáže
po dlouhé roky obejít bez jakékoli
údržby.
5 bodů
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Správná kombinace

Nejvhodnější je elektronika

››

›› 41–80 bodů

›› 81–120 bodů

Potřebujete klasický uzamykací
systém pro statický okruh uživatelů
s nepatrnými změnami uživatelské
struktury a stávajícího prostorového
uspořádání. Automatické otevírání nebo
zaznamenávání přístupu do protokolu
hrají podřadnou roli.

Musíte být v první řadě schopni zaručit
technické zabezpečení v rozsáhlých
oblastech. V choulostivých přístupových
bodech je nezbytné rychlé a flexibilní
přidělování přístupových oprávnění.
Ohrožení bezpečnosti následkem
ztráty klíčů nebo identifikačních
médií musí být rychle odstranitelné.
Ideálním řešením je pro vás kombinace
mechanického a přestavitelného
elektronického uzamykacího systému.

Doporučené systémy:
EPS | ICS | 4KS | MCS

Doporučené systémy:
EPS | ICS | 4KS | MCS | Xesar | AirKey

K tomu, aby byla zajištěna optimální
podpora procesů probíhajících v budově,
je nezbytná maximální míra flexibility.
Automatizované určování doby platnosti
přístupových oprávnění a jejich výhody
jsou pro vás samozřejmostí. Nedostatky
v zabezpečení, které mohou vzniknout
následkem ztráty identifikačních médií,
jsou rychle odstraněny. Musíte být schopni
rychle a jednoduše reagovat na změny
uživatelské struktury nebo prostorového
uspořádání. Důležité je pro vás nepřetržité
zaznamenávání všech přístupů do
protokolu.
Doporučené systémy:
Xesar | AirKey

0–40 bodů

Realizace
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Řešením je mechanika
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Vypracování projektů | Normy
Normy hrají v oboru zabezpečovací
techniky podstatnou roli. Poskytují
přehlednost a právní jistotu a jsou
jednoduše uplatnitelné. Je-li známo
příslušné uspořádání dveří, lze snadno určit,

EN
179

jaké požadavky jsou kladeny na ochranu
proti požáru, popř. kouři, odolnost proti
vloupání a potřebné únikové funkce.

EN
1125

90 min

Zamykání nouzových východů Zamykání únikových dveří

Požární ochrana

V budovách, které nejsou určeny
k veřejnému používání, a v případech, kdy
je uživatelům budova známa, musí být
zabudovány výrobky odpovídající normě
EN 179. Výjimkou jsou místnosti používané
k soukromým účelům.

V budovách určených k veřejným účelům
musí být použity intuitivně ovladatelné
dveře a vybavení dveří podle normy
EN 1125, jelikož návštěvníci neznají
únikové a záchranné cesty.

Podle národních legislativ jsou dveře
zkoušeny, v závislosti na konkrétním
požadavku, se zaměřením na protipožární
odolnost po dobu 30, 60, 90 nebo více
minut.

Příklady
› Kanceláře a neveřejné administrativní
prostory v průmyslové sféře
› Neveřejné úseky budov určených
k pořádání akcí pro veřejnost
› Neveřejné úseky letištních objektů,
bank a nákupních středisek

Příklady
› Veřejné správní budovy a budovy,
ve kterých dochází ke střídání publika
› Nákupní střediska, nemocnice, školy
a univerzity
› Hotely, diskotéky, kina, koncertní sály
a jiné budovy určené k pořádání akcí
pro veřejnost
› Letiště

›

Příklady
Příklad: V Rakousku musí být bytové
dveře odolné proti požáru po dobu
nejméně 30 minut
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Stupeň krytí

Dveřní kliky a hlavice

Stupeň krytí udává vhodnost elektrických
provozních prostředků (přístrojů, svítidel,
instalačního materiálu atd.) pro různé
okolní podmínky.

V normě EN 1906, která je platná pro zámky
a stavební kování (dveřní kliky a hlavice),
jsou v 8 kategoriích popsány mechanické
požadavky kladené na trvalou funkci,
odolnost proti korozi a mnoho dalších
vlastností. Jako příklad je zde uvedena první
kategorie, která se vztahuje k použití.
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Dvoumístný číselný kód udává rozsah
ochrany přístroje proti účinkům cizích
těles a vlhkosti, popř. vody. Čím vyšší je
charakteristické číslo, tím vyšší je stupeň
ochrany.
Příklady
› Elektronické dveřní komponenty
v domovních vchodech ve venkovní
oblasti se silnými povětrnostními účinky:
IP55
› Elektronické dveřní komponenty
v domovních vchodech ve venkovní
oblasti se zastřešením: IP40
› Elektronické dveřní komponenty
v prašných prostředích ve vnitřní oblasti:
IP52

Příklady
Třída 1: středně časté používání osobami
počínajícími si s vysokou pečlivostí:
vnitřní dveře obytných místností
› Třída 2: středně časté používání osobami
počínajícími si tak, že existuje riziko
nesprávného použití: vnitřní dveře
kancelářských budov
› Třída 3: časté používání osobami
počínajícími si s velmi malou
opatrností tak, že existuje vysoké riziko
nesprávného použití: vnitřní dveře
kancelářských budov přístupných
veřejnosti
› Třída 4: Dveře, které jsou často
vystaveny násilnému použití: fotbalové
stadiony a veřejné toalety

›

EN
15684

Mechatronické cylindrické
vložky
Tato evropská norma stanovuje
požadavky kladené na postupy zkoušení
mechatronických bezpečnostních
cylindrických vložek a jejich (elektronických)
klíčů. Platí také pro společné použití
bezpečnostních cylindrických vložek s jinými
výrobky, jako např. systémy k uzamykání
únikových dveří.
Cylindrická vložka Xesar dosáhla
nejvyšší třídy: 1.6.B.3.A.F.3.2
› 1 = Kategorie využití s různými požadavky
› 6 = Zkouška životnosti pro 100 000
zkušebních cyklů
› B = K používání na protipožárních dveřích
a na dveřích zajišťujících ochranu proti
kouři
› 3 = Environmentální třída odolnosti 3 ze 4
› A = Třída mechanické bezpečnosti
uzamknutí – není relevantní, žádná
mechanická detekce
› F = Třída elektronické bezpečnosti
uzamknutí F – (nejvyšší třída)
› 3 = Správa systému zahrnuje protokoly a
časové profily (nejvyšší třída)
› 2 = Odolnost vůči útoku pomocí různých
metod (nejvyšší třída)

Realizace

EN
1906

IP55
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Vypracování projektů | Projektová příprava a ceny
Při přípravě projektu je vždy nejdůležitější rychlá a úplná analýza
situace a potřeb zákazníka.
Jsou-li přesně vyjasněny základní požadavky, lze rychle stanovit
také technický a finanční rámec. Tím se zabraňuje vzniku
nepříjemných dodatečných nákladů.

Příklad vypracování projektu
1. Přání zákazníka
Po poskytnutí podrobných instrukcí lze dospět
k závěru: zákazník klade vysoké bezpečnostní
požadavky na vchodové dveře (dveře 1) a přeje si
vzhledové provedení s niklovým povrchem.

Cylindrická vložka
Xesar
Nástěnná čtecí
jednotka Xesar

Použití uvnitř i vně objektů







Vhodné pro zabezpečené oblasti









Nejkomfortnější otevírání









Montáž bez použití kabelů







 Nejvhodnější
 Vhodné

Doporučení pro vypracování projektu
Používejte kontrolní seznam dveří vytvořený
společností EVVA k zaznamenávání
vlastností dveří a přání zákazníků.

›
›

Pořizujte fotografie. Jejich prostřednictvím
budete moci rychle a jednoduše doplňovat
chybějící informace.
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Dveře 1

Dveřní klika Xesar

2. Určení výrobku
Na základě získaných informací lze určit vhodný výrobek řady
Xesar.

Kování Xesar
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3. Konfigurace výrobku
Kód výrobku je jednoduše zjistitelný.
Ke konfiguraci cylindrické vložky Xesar
›› Strana 84

Délky cylindrické vložky
Leštěný nikl

Elektronika

X

Xesar

PZ

Profilová cylindrická vložka

KZ-S

Model

31/K31 Délky cylindrické vložky A/I
NP

Povrch

Tvar hlavice
Bezpečnostní funkce pro
případ paniky
Prodloužená osa venkovní
hlavice
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Uzamykací nos

4. Ceny a nabídky
Stačí krátké nahlédnutí do ceníku a nabídka
je rychle vypracována.

ka
2. Nabíd
3. Nabídk9ax 10200
9 x

1 x 50
2× dveřní klik
a
€
678,-3 x 450
1× cylindrická
vložka € 339, ----------+ 3x příplatek
za povrchovou 30150
úpravu leštěn
ý nikl € 150,--

50 kreditů Ke
yCredit € 49,9
0
1 software €
0,------------€ 1216,90
+ montáž

Realizace

jednostranný přístup

E
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Montáž | Rychlý průběh
Jednoduchý způsob objednávání
Svoji objednávku nám můžete zaslat jednoduchým
a rychlým způsobem za použití objednacího formuláře
z partnerského ceníku.

Software Xesar:
ihned si stáhněte bezplatný software
a vytvořte systém.

Dodání do 10 dnů

Senzační zpráva od firmy EVVA: všechny
produkty Xesar obdržíte do 10 pracovních
dnů od potvrzení objednávky
na svou adresu.**

Rychlá podpora poskytovaná
společností EVVA
V případě vzniku problémů u výrobku v místě
instalace zaručuje společnost EVVA, že po
konzultaci s linkou technické podpory bude oprava
nebo výměna provedena do 8 pracovních dnů!*

* Platí pro Německo, Rakousko, Nizozemsko a Belgii.
** Platí pro Německo, Rakousko, Nizozemsko, Belgii, Itálii, Polsko, Česko, Slovensko, do 100 jednotek. Švýcarsko: 12 pracovních dnů
*** K naskenování kódu QR potřebujete odpovídající aplikaci, kterou si zpravidla můžete stáhnout bezplatně.
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Schválení kreditů KeyCredit

KeyCredit

Vytvoření identifikačních médií

Inicializace dveří

Lifetime

Předání

Realizace
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Rychlá realizace projektů
zvyšuje úroveň spokojenosti
partnerů i zákazníků
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Předání a provoz | Základní prvky
Dokumentace
Aby bylo možné zaručit
jednoduchou údržbu
a snadno proveditelné
přizpůsobení systému,
obdrží zákazník potřebnou
dokumentaci.
Obsah této dokumentace
může sestávat z několika
částí.

Vyplněný kontrolní seznam
pro realizaci projektu

Vyplněný kontrolní
seznam s údaji o dveřích
a realizovanými výrobky

Výkresová dokumentace
montážního projektu

Fotografická dokumentace
dveří a obtížně přístupných
míst

Systémová příručka a listy
s technickými údaji

Předávací protokol

Prodejci, kteří jsou zařazeni
v síti EVVA-Partner, absolvují
školení na nejlepší úrovni

Individuální zaškolení
uživatele v místě instalace
systému

Systémová příručka, která je
k dispozici v online formě

Školení
Před předáním systému se
provádí individuální školení.
Všechny informace poskytuje
rovněž systémová příručka,
která je k dispozici v online
formě.

* Platí pro Německo, Rakousko, Nizozemsko a Belgii.
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Podpora a záruka
Výrobky značky EVVA
nevyžadují téměř žádnou
údržbu. Společnost EVVA
však přesto zaručuje, že
případné problémy vzniklé
před montáží nebo po
ní budou rychle a účinně
odstraněny:
Linka technické podpory
společnosti EVVA
Prodejci zařazení v síti
EVVA-Partner mají v případě
problémů s výrobky řady
Xesar nebo AirKey k dispozici
vyhrazenou linku technické
podpory.

Historie výrobku
Všechny výrobní údaje
i záznamy linky technické
podpory jsou společností
EVVA ukládány společně
se všemi ostatními údaji
o výrobku.

Rychlá podpora
poskytovaná společností
EVVA
V případě vzniku problémů
s výrobkem v místě instalace
dává společnost EVVA příslib,
že oprava nebo výměna bude
provedena do 8 pracovních
dnů!*

Údržba
a aktualizace
Dobrý důvod pro to, aby
byl kontakt udržován i po
úspěšné realizaci.

V 3.0

Aktualizace
Zdokonalováním nebo
rozšiřováním softwaru a firm
waru se zvyšuje stabilita
systému a zvětšuje rozsah
jeho funkcí.

Nové výrobky
Sortiment je pravidelně
rozšiřován. Zákazníci požadují
stále nové funkce. Pravidelná
výměna informací je zde
prospěšná pro všechny
zúčastněné strany.

Realizace
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Kontroly
Společnost EVVA doporučuje
provádění každoroční vizuální
kontroly systému, aby byla
zajištěna dlouhá životnost
výrobků a aby bylo možno
zjistit např. zkřivené dveře
nebo poškozené výrobky.
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Realizace
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