
Akura 44
A new dimension of flexibility
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De voordelen van Akura 44 
op een rijtje

	› Optionele	kopieerbeveiliging
	› Breed	cilinderassortiment	
	› Voor	goed	gestructureerde	sluitsystemen
	› Patentbescherming	tot	uiterlijk	2037*

Speciaal voor de woningbouw
Wat	kenmerkt	een	woningbouwsysteem?	Veiligheid,	

flexibiliteit,	een	aantrekkelijke	prijs	en	een	
veilige	investering.	Akura	44	overtuigt	in	al	deze	
categorieën.	In	de	ontwikkeling	van	Akura	44	is	

meer	dan	100	jaar	mechanische	knowhow	van	EVVA	
geïnvesteerd.

Akura 44. A new dimension of flexibility
Akura	44	is	het	flexibele	keersleutelsysteem	dat	speciaal	voor	de	woningbouw	is	ontwikkeld.	Daarbij	
werd	bijzondere	aandacht	besteed	aan	de	noodzaak	om	flexibel	te	kunnen	beantwoorden	aan	de	
veelzijdige	veiligheidseisen	in	een	woningbouwproject	met	één	sluitsysteem.	Zo	kan	bijvoorbeeld	
binnen	een	installatie	het	veiligheidsniveau	gevarieerd	worden.	Dat	is	mogelijk	dankzij	de	optionele	
kopieerbeveiliging.	
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* volgens EP3526429
Zie worldwide.espacenet.com voor landspecifieke patentbescherming



Akura 44. Eén systeem, vele details
De	autorisatieaanvraag	bij	Akura	44-cilinders	gebeurt	op	meerdere	niveaus	
tegelijk,	namelijk	door	de	combinatie	van	een	variabel	lengteprofiel,	6	
actieve	aftastelementen	en	max.	10	passieve	elementen	die	ook	de	
uitwerkingscapaciteit	uitbreiden.	Een	optionele	magnetische	kopieerbeveiliging	
beschermt	desgewenst	gevoelige	toegangspunten	en	maakt	het	kopiëren	van	
de	sleutel	en	manipuleren	van	de	cilinder	beduidend	moeilijker.

optimale	grip	en	ergonomie

3D-gevormde	
sleutelpunt,		
torsiecurve

extra	codering	voor	
passieve	aftastelementen

variabel		
lengteprofiel

van	hoogwaardig		
nieuwzilver

Heel praktisch
Optioneel	zijn	Akura	44-sleutels	leverbaar	in	veel	
verschillende	kleuren.	De	gekleurde	markering	maakt	
het	eenvoudiger	de	sleutel	te	herkennen.
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Option

NBÚ

B 5351

GEPRÜFT
WZ6-B90 min

VdS
Option160B0C6B

EN
1303

Option

SS
3522

Passief	aftastelement

Passief	aftastelement

Uitboorbeveiliging	
kern

Actieve	
aftastelementen

Koppelingsadapter

Uitboorbeveiliging	
modulehuis

Magneetcontrole

De veiligheidskenmerken
De	Akura	44-cilinder	biedt	bescherming	tegen	
uitboren,	trekken,	picking	en	aftasten	en	beschermt	
zo	tegen	illegale	openingsmethoden.

Volledige beveiliging
Nabestellingen	van	sleutels	en	cilinders	alsook	
sluitplannen	zijn	uitsluitend	verkrijgbaar	bij	een	
geautoriseerde	EVVA-partner	mits	voorleggen	
van	een	bijbehorend	legitimatiebewijs,	het	EVVA-
sleutelcertificaat	(alleen	bij	nabestellen	sleutels).

De	internationale certificeringen	maken	toepassingen	over	de	hele	wereld	mogelijk.

*	In	voorbereiding
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Akura 44. Eén voor allen
Het	brede	cilinderassortiment	maakt	het	mogelijk:	één	voor	allen!	
Met	slechts	één	sleutel	hebben	de	bewoners	toegang	tot	de	voordeur,
de	brievenbus,	de	afvalruimte,	de	garage	en	natuurlijk	ook	de	eigen	
woning.	Het	facility	management	profiteert	van	lagere	kosten	en	de	
bewoners	van	een	kleine,	lichte	sleutelbos.

De held in de woningbouw: de korte cilinder
Akura	44	heeft	in	het	assortiment	ook	een	korte	cilinder	met	een	
minimumlengte	van	27	mm	voor	de	buitenzijde	van	de	deur.	Op	die	manier	
bespaart	hij	ook	kosten	in	de	woningbouw.	Omdat	de	cilinder	nauwelijks	
uitsteekt,	zijn	er	ook	geen	sterke	beslagen	voor	nodig.	In	de	Akura	44-korte	
cilinder	bevinden	zich	ook	6	blokkeerstiften	die	voor	de	betrouwbare	EVVA-
veiligheid	zorgen.	

Elke 
deurconfiguratie 

haar	cilinder



Veelzijdig bruikbaar:  
de hevelcilinder
Of	het	nu	gaat	om	een	brievenbus,	
een	infokast	of	een	verdeelkast	
–	hevelcilinders	zijn	in	de	
woningbouw	veelzijdig	bruikbaar	en	
heel	eenvoudig	in	het	sluitsysteem	
te	integreren.

Betrouwbaar veilig:  
het hangslot
In	het	Akura	44-assortiment	zijn	er	
eveneens	hangsloten	met	geharde	
stalen	stiften	in	de	cilinderkern	als	
uitboorbeveiliging	beschikbaar.	Ze	
beveiligen	bijvoorbeeld	betrouwbaar	
de	kelderruimte.

Extra beveiliging:  
de buitencilinder 
Extra	veiligheidsvoorzieningen	op	
de	deuren	van	appartementen	
maken	het	dieven	nog	moeilijker.	
Daarom	zijn	er	ook	speciale	
buitencilinders	verkrijgbaar	in	het	
cilinderassortiment	Akura	44.

Smart Living:  
De halve cilinder
Elektrisch	aangedreven	
voorzieningen,	zoals	de	zonwering	
of	rolluiken	op	de	begane	grond	
worden	met	een	sleutelschakelaar	
bediend.



Xesar-cilinder voor	
gemeenschappelijke	ruimten

EMZY-motorcilinder	
voor	fietsruimten

Combisleutel voor	
alle	ruimten

Akura 44. Gecombineerd met elektronica
Akura	44	is	perfect	te	combineren	met	de	elektronica	van	EVVA	in	een	wooncomplex.	
Overal	waar	protocollering	en	een	tijdelijk	beperkte	toegang	belangrijk	zijn,	wordt	bij	
voorkeur	een	elektronische	oplossing	toegepast.	Met	slechts	één	sleutel,	de	combisleutel,	
kunnen	zowel	elektronische	als	mechanische	deurcomponenten	worden	bediend.

Sluitsysteem voor 
woongebouwen

Gecombineerde	sluitsystemen	
verhogen	de	veiligheid	en	het	

comfort	in	de	woningbouw.

Gemeenschappelijke 
ruimte met	Xesar-
cilinders

Fietsruimte met	EMZY-
motorcilinder

Centrale 
toegang

Hoofdingang
Trap	2

Hoofdingang
Trap	1

Verdere	
gebouwtoegangen

Vos De Vries Smit Peters
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Akura 44 met en zonder 
magneettechnologie
Voor	buitendeuren	die	extra	beveiliging	nodig	
hebben,	bevelen	wij	deze	magneetschijf	aan.	
Voor	de	meeste	binnendeuren	is	Akura	44	
geschikt	zonder	magneettechnologie.

Met	magneetschijf	
100%	beveiligd	tegen	3D-print

Akura 44. Desgewenst nog veiliger
Zou	het	niet	heel	praktisch	en	kostenefficiënt	zijn,	wanneer	u	binnen	een	
installatie	het	veiligheidsniveau	kunt	variëren?	Want	niet	elke	deur	heeft	het	
hoogste	veiligheidsniveau	nodig.	Met	de	optionele	magneetschijf	op	de	Akura	
44-sleutel	is	dat	mogelijk.	Hiermee	wordt	de	sleutel	beveiligd	tegen	3D-printen	
en	de	cilinder	inbraakwerend.



Unieke EVVA-service
De	dienstverlening	van	EVVA	is	al	sinds	1919	gericht	op	het	voordeel	van	de	klant.	Het	resultaat	zijn	
marktgerichte	producten,	optimaal	productadvies	en	dienstverlening	voor	klanten	en	partners,	evenals	
knowhow	van	sluitsystemen	die	het	gebruikersgemak	vergroot	en	beheerders	een	economisch	voordeel	
oplevert.

Sluitsystemen van 
de professional

Een	sluitsysteem	bepaalt	wie	
waar	toegang	krijgt.	EVVA	heeft	
niet	alleen	bij	de	berekening	
van	de	sluitplannen	de	
nodige	knowhow,	maar	ook	
sluitsystemen	die	voor	elke	
complexe	structuur	kunnen	
worden	gebruikt.

Uw EVVA-
Partnerportaal
Op	ons	Partnerportaal	vindt	u	
alles	wat	u	als	EVVA-Partner	bij	
uw	dagelijkse	werk	nodig	hebt:	
prijslijsten,	catalogi,	datasheets	
en	de	mogelijkheid	om	u	aan	te	
melden	voor	trainingen.

Mechanische en 
elektronische 
systemen 
EVVA	is	een	van	de	weinige	
fabrikanten	die	elektronische	en	
mechanische	systemen	in	Wenen	
ontwikkelt	en	produceert	om	
ze	wereldwijd	te	combineren	in	
sluitsystemen	volgens	de	wensen	
van	klanten.

Optimaal advies

EVVA	is	uw	betrouwbare	partner.	
Of	het	nu	technische	vragen	over	
EVVA-producten	betreft,	dan	wel	
de	planning	van	een	bepaald	
project,	op	EVVA	kunt	u	altijd	
rekenen.



Innovation made in Austria

Vertrouw	op	het	

familiebedrijf	dat	al	100	

jaar	oplossingsgericht	

onderzoek	doet,	ontwikkelt,	

produceert	en	als	partner	

respectvol	handelt.	

EVVA	–	een	Europese	

leider	in	mechanische	

en	elektronische	

toegangssystemen!
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