
Akura 44
A new dimension of flexibility



Bł
ęd

y 
dr

uk
ar

sk
ie

 i 
zm

ia
ny

 z
as

tr
ze

żo
ne

.



Zalety systemu Akura 44 w skrócie

	› Opcjonalna	ochrona	przed	kopiowaniem
	› Szeroki	wybór	wkładek	
	› Do	systemów	zamknięć	o	przejrzystej	strukturze
	› Ochrona	patentowa	najdłużej	do	2037*

Opracowany z myślą o 
zastosowaniach w budynkach 

mieszkalnych

Co	wyróżnia	system	dla	budownictwa	
mieszkaniowego?	Bezpieczeństwo,	elastyczność,	

atrakcyjne	ceny	i	bezpieczeństwo	inwestycji.	Akura	
44	punktuje	w	tych	wszystkich	kategoriach.	W	
pracach	nad	systemem	Akura	44	wykorzystano	

ponad	100	lat	wiedzy	i	doświadczenia	firmy	EVVA	w	
zakresie	mechaniki.

Akura 44. A new dimension of flexibility
Akura	44	to	elastyczny	system	kluczy	symetrycznych,	opracowany	specjalnie	dla	budynków	
mieszkalnych.	Szczególną	uwagę	zwrócono	na	to,	aby	różnorodne	wymagania	dotyczące	
bezpieczeństwa	w	projekcie	mieszkaniowym	można	było	elastycznie	spełnić	za	pomocą	jednego	
systemu	zamknięć.	Dzięki	temu	można	na	przykład	zmieniać	poziomy	bezpieczeństwa	w	obrębie	tej	
samej	instalacji.	Jest	to	możliwe	dzięki	opcjonalnej	ochronie	przed	kopiowaniem.	
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* roku według EP3526429
Ochrona patentowa dla poszczególnych krajów jest dostępna na stronie worldwide.espacenet.com



Akura 44. Jeden system, wiele detali
Weryfikacja	uprawnień	we	wkładce	Akura	44	odbywa	się	jednocześnie	na	kilku	
poziomach	-	poprzez	kombinację	zmiennego	profilu	wzdłużnego,	6	aktywnych	
elementów	kontrolnych	i	10	elementów	pasywnych,	zwiększających	wydajność	
przetwarzania.	Opcjonalne	magnetyczne	zabezpieczenie	przed	kopiowaniem	
chroni	w	razie	potrzeby	wrażliwe	punkty	dostępu	i	utrudnia	kopiowanie	kluczy	
oraz	manipulację	wkładką.

Optymalna	przyczepność	i	
ergonomia

Trójwymiarowo	
ukształtowana	
końcówka	klucza

Dodatkowe	kodowanie	
dla	pasywnych	elementów	
odczytujących

zmienny		
profil	wzdłużny

Wykonanie	z	wysokogatunkowego		
nowego	srebra

Bardzo praktyczny
Opcjonalnie	klucze	Akura	44	dostępne	
są	w	różnych	kolorach.	Kolorystyczne	
znakowanie	ułatwia	przyporządkowanie	
klucza.
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Option

NBÚ

B 5351

GEPRÜFT
WZ6-B90 min

VdS
Option160B0C6B

EN
1303

Option

SS
3522

Pasywny	element	
odczytujący

Pasywny	element	
odczytujący

Zabezpieczenie	przed	
rozwierceniem	rotora

Aktywne	elementy	
odczytujące

Adapter	sprzęgła

Zabezpieczenie	
przed	rozwierceniem	

obudowy

Układ	odczytu	
magnetycznego

Cechy bezpieczeństwa
Wkładka	Akura	44	zapewnia	ochronę	przed	
rozwierceniem,	wyciągnięciem,	użyciem	wytrychu	
i	dekodowaniem	pozycji	otwartej,	chroniąc	w	ten	
sposób	przed	nielegalnymi	metodami	otwierania.

Zabezpieczenie ze 
wszystkich stron
Dorabianie	kluczy	i	wkładek	oraz	dostęp	
do	dokumentacji	systemów	jest	możliwy	u	
uprawnionych	partnerów	EVVA,	wyłącznie	za	
okazaniem	karty	bezpieczeństwa	EVVA.

Międzynarodowe certyfikaty	umożliwiają	stosowanie	produktów	na	całym	świecie.

*	w	przygotowaniu

Bł
ęd

y 
dr

uk
ar

sk
ie

 i 
zm

ia
ny

 z
as

tr
ze

żo
ne

.



27/35

Akura 44. Jeden do wszystkiego 
Szeroki	asortyment	wkładek:	Jeden	do	wszystkiego!	Jednym	kluczem	
mieszkańcy	mogą	zamykać	drzwi	wejściowe	do	domu,	skrzynkę	na	listy,
śmietnik,	garaż,	a	także	własne	mieszkanie.	Zarządcy	nieruchomości	
zyskują	na	mniejszej	pracochłonności,	mieszkańcy	-	na	mniejszym	i	
lżejszym	pęku	kluczy.

Superbohater w budynku mieszkalnym: 
Wkładka krótka
W	programie	systemu	Akura	44	zawarta	jest	również	krótka	wkładka	o	
długości	minimalnej	27	mm,	przeznaczona	do	montażu	na	zewnętrznej	
stronie	drzwi.	W	ten	sposób	dodatkowo	oszczędza	ona	koszty	w	
budynkach	mieszkalnych.	Jako	że	nie	powoduje	wysunięcia	wkładki,	nie	
potrzebuje	mocnych	okuć.	We	wkładce	krótkiej	Akura	44	znajduje	się	6	
sztyftów,	które	zapewniają	niezawodne	bezpieczeństwo	EVVA.	

Każdy układ 
drzwi ma	

swoją	wkładkę



Możliwość wszechstronnego 
zastosowania: Zamki 
gwintowane z ryglem
W	skrzynce	na	listy,	skrzynce	wiadomości	
lub	szafie	rozdzielczej	–	zamki	gwintowane	z	
ryglem	mają	w	budownictwie	mieszkaniowym	
wszechstronne	zastosowanie	i	można	je	łatwo	
zintegrować	w	systemie	zamknięć.

Niezawodne 
bezpieczeństwo: kłódka
Akura	44	ma	w	ofercie	również	kłódki	
z	hartowanymi	sztyftami	stalowymi	w	
rdzeniu	wkładki	jako	zabezpieczenie	przed	
rozwierceniem.	Niezawodnie	zabezpieczają	
one	na	przykład	piwnice.

Dodatkowe zabezpieczenie:  
wkładka zewnętrzna 
Dodatkowe	zabezpieczenia	w	drzwiach	
do	mieszkania	skutecznie	utrudniają	życie	
włamywaczom.	Dlatego	w	asortymencie	
wkładek	Akura	44	wkładki	zewnętrzne	są	
również	dostępne.

Smart Living: Półwkładka
Urządzenia	elektryczne,	takie	jak	elementy	
zacieniające	lub	rolety	okienne	w	lokalach	
parterowych,	są	uruchamiane	jednym	obrotem	
przełącznika	kluczykowego.



Wkładka Xesar do	
pomieszczeń	wspólnych

Wkładka motoryczna 
EMZY	do	rowerowni

Klucze Kombi 
do	wszystkich	
pomieszczeń

Akura 44. W połączeniu z elektroniką
System	Akura	44	można		w	kompleksie	mieszkaniowym	idealnie	połączyć	z	elektroniką	
EVVA.	Rozwiązania	elektroniczne	są	preferowane	wszędzie	tam,	gdzie	mają	znaczenie	
protokołowanie	i	dostęp	ograniczony	czasowo.	Za	pomocą	tylko	jednego	klucza	Kombi	
można	ryglować	zarówno	elektroniczne,	jak	i	mechaniczne	komponenty	kontroli	dostępu.

System zamknięć 
dla budynku 

mieszkalnego
Kombinowane	systemy	

zamknięć		w	budynkach	
mieszkalnych	zwiększają	

bezpieczeństwo	i	komfort.

Pomieszczenie wspólne 
z	wkładką	Xesar

Rowerownia z	
motoryczną	wkładką	EMZY

Wejście 
główne

Wejście do budynku
Klatka	schodowa	2

Wejście do budynku
Klatka	schodowa	1

Pozostałe	wejścia 
do budynku

Huber Brunetti Fuchs Schmitt
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Akura 44 z technologią 
magnetyczną i bez
W	przypadku	wymagających	ochrony	
drzwi	zewnętrznych	warto	zastosować		
zabezpieczenie	magnetyczne.	W	większości	
drzwi	wewnętrznych	do	wyboru	jest	model	
Akura	44	bez	krążka	magnetycznego	i	
magnetycznego	układu	sprawdzającego.

Akura 44. Na życzenie jeszcze bardziej bezpieczny
Czy	nie	byłoby	bardzo	praktyczne	i	opłacalne,	gdyby	poziom	zabezpieczeń	dostępu	w	ramach	systemu	
można	było	różnicować?	Nie	każde	drzwi	wymagają	bowiem	najwyższego	poziomu	zabezpieczeń.	Dzięki	
opcjonalnemu	krążkowi	magnetycznemu	na	kluczu	Akura	44	jest	to	możliwe.	Dzięki	niemu	klucz	jest	
zabezpieczony	przed	skopiowaniem	na	drukarce	3D,	a	wkładka	-	przed	wyłamaniem.

Z	krążkiem	magnetycznym	
100%	bezpieczeństwa	przed	skopiowaniem	za	
pomocą	drukarki	3D



Unikalny serwis EVVA
Oferta	EVVA	już	od	1919	r.	koncentruje	się	na	potrzebach	klientów.	Dlatego	oferujemy	produkty	zorientowane	
na	oczekiwania	rynku,	najlepszy	serwis	produktowy	i	doradczy	dla	klientów	i	partnerów	oraz	zaawansowane	
know-how	z	zakresu	projektowania	systemów	zamknięć,	które	zwiększają	komfort	użytkowników	i	zapewniają	
korzyści	ekonomiczne.

Profesjonalne 
systemy zamknięć

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

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

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

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



Innowacje Made in Austria

Zaufaj	firmie	rodzinnej,	

która	od	100	lat	bada,	

opracowuje	i	produkuje	

nowe	rozwiązania	oraz	

działa	jako	długoterminowy	

kontrahent.	EVVA	–	

czołowy	producent	

elektronicznych	i	

mechanicznych	systemów	

zamknięć	w	Europie!
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