Akura 44

A new dimension of flexibility

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

Prehľad výhod Akura 44

› Voliteľná ochrana proti kopírovaniu
› Široký sortiment cylindrických vložiek
› Pre dobre štruktúrované uzamykacie systémy
› Patentová ochrana maximálne do roku 2037*

Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Špeciálne pre bytové domy
Čím sa vyznačuje systém pre bytové domy?
Bezpečnosť, flexibilita, atraktívna cenotvorba a
bezpečnosť investície. Akura 44 boduje vo všetkých
týchto kategóriách. Do vývoja systému Akura 44 sa
premietlo viac ako 100 rokov know-how spoločnosti
EVVA v oblasti mechaniky.
* podľa EP3526429
Informácie o patentovej ochrane špecifickej pre danú krajinu nájdete na stránke worldwide.espacenet.com

Akura 44. Jeden systém, mnohé detaily

Dopytovanie oprávnenia pri cylindrických vložkách Akura 44 prebieha vo viacerých rovinách
súčasne, a to prostredníctvom kombinácie variabilného pozdĺžneho profilu, 6 aktívnych
overovacích prvkov a až 10 pasívnych prvkov, ktoré rozširujú aj kapacity obrábania. Voliteľná
magnetická ochrana proti kopírovaniu v prípade potreby chráni citlivé prístupové body a
sťažuje kopírovanie kľúča, ako aj manipuláciu s cylindrickou vložkou.

variabilný
pozdĺžny profil

3D tvar hrotu kľúča,
torzná krivka

z kvalitného
argentanu

dodatočné kódovanie pre
pasívne overovacie prvky

Veľmi praktické
Voliteľne sú kľúče Akura 44 k dispozícii v mnohých
rôznych farbách. Farebné označenie uľahčuje
priradenie kľúča.

optimálne uchopenie a
ergonómia

pasívny overovací
prvok
pasívny overovací
prvok
ochrana jadra proti
odvŕtaniu

ochrana tela
proti odvŕtaniu

magnetický overovací
prvok

adaptér spojky

aktívny overovací prvok

Komplexná ochrana

Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Náhradné kľúče, dodatočné cylindrické vložky a
uzamykacie plány sú dostupné u oprávnených
EVVA-Partnerov, a to len po predložení príslušnej
legitimácie –bezpečnostnej karty EVVA.

Bezpečnostné prvky

Cylindrická vložka Akura 44 poskytuje ochranu proti
odvŕtaniu, vytiahnutiu, planžetovaniu a vyhmataniu,
takže chráni pred ilegálnymi metódami otvárania.

Medzinárodné certifikáty umožňujú nasadenie po celom svete.
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Akura 44. Jeden za všetkých
Široký sortiment cylindrických vložiek poskytuje neobmedzené možnosti:
jeden za všetkých! Obyvateľom stačí jeden kľúč, pomocou ktorého môžu
uzamykať vchodové dvere domu, poštovú schránku, priestor s kontajnermi,
garáž a samozrejme aj vlastný byt. Výhodou pre správu nehnuteľností sú
znížené náklady a obyvatelia zase ocenia malý a ľahký zväzok kľúčov.

Cylindrická
vložka pre
každé dvere
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Hrdinka bytovej výstavby: krátka cylindrická
vložka
Súčasťou systému Akura 44 je aj krátka cylindrická vložka s minimálnou
dĺžkou 27 mm pre vonkajšiu stranu dverí. Vďaka tomu sa dodatočne
šetria náklady na bytovú výstavbu. Keďže v takomto prípade nedochádza
k takmer žiadnemu presahu cylindrickej vložky, nie je potrebné použiť ani
žiadne hrubé kovania. V skrátenej cylindrickej vložke Akura 44 sa nachádza
tiež 6 kolíkov, ktoré sa starajú o spoľahlivú bezpečnosť typickú pre značku
EVVA.

Mnohostranné možnosti
využitia: cylindrická vložka
s páčkou
Pre poštovú schránku, skriňu na dokumenty
alebo skriňu rozvádzača – cylindrické vložky
s páčkou majú v bytovej výstavbe mnohostranné
využitie a je možné ich jednoducho integrovať do
uzamykacieho systému.

Spoľahlivá bezpečnosť:
visiaci zámok
Akura 44 má vo svojom sortimente tiež visiace
zámky s tvrdenými oceľovými kolíkmi v jadre
cylindrickej vložky, ktoré slúžia ako ochrana
proti odvŕtaniu. Spoľahlivo zabezpečia
napríklad pivničnú kobku.

Dodatočné zabezpečenie:
vonkajšia cylindrická
vložka
Doplnkové zabezpečenia bytových
dverí zlodejom ešte viac znepríjemnia
život. Vonkajšie cylindrické vložky sú
preto k dispozícii aj v rámci sortimentu
cylindrických vložiek Akura 44.

Smart Living:
polvložka
Elektrické zariadenia, ako sú napr. clony
alebo rolety pre predajne na prízemí,
je možné ovládať otočením kľúčového
spínača.

Akura 44. Kombinácia s elektronikou
Systém Akura 44 sa dá dokonale skombinovať s elektronikou EVVA použitej v obytnej
budove. Všade tam, kde je dôležité protokolovanie a časovo ohraničený prístup,
nachádza svoje uplatnenie prednostne elektronika. Na uzamknutie elektronických, ako aj
mechanických prístupových komponentov je potrebný iba jediný kľúč, a to kombinovaný
kľúč.

Cylindrická vložka Xesar
pre spoločné priestory

Kombinovaný
kľúč pre všetky
miestnosti

Huber

Brunetti

Fuchs

Schmitt

Elektromotorická cylindrická
vložka EMZY pre miestnosť pre
bicykle

Uzamykací systém
pre obytné budovy
Kombinované uzamykacie
systémy zvyšujú bezpečnosť a
komfort bytovej výstavby.

Centrálny
prístup

Domový vchod
Schodište 2

Spoločný priestor s
cylindrickou vložkou
Xesar

Ďalšie domové
vchody

Miestnosť pre bicykle
s elektromotorickou
cylindrickou vložkou EMZY

Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Domový vchod
Schodište 1

Akura 44. Na želanie ešte bezpečnejšie
Nebolo by mimoriadne praktické a zároveň nákladovo efektívne, ak by ste mohli rôzne meniť
bezpečnostnú úroveň v rámci jedného systému? Nie všetky dvere si totiž vyžadujú maximálnu bezpečnosť.
Presne toto umožňuje voliteľný magnet na kľúči Akura 44. Vďaka nemu je kľúč bezpečný voči 3D tlači a
cylindrická vložka je odolnejšia voči vlámaniu.

S magnetom
100% bezpečnosť voči 3D tlači

Akura 44 s magnetickou
technológiou a bez nej
Pre vonkajšie dvere vyžadujúce vyššiu
bezpečnosť odporúčame zabezpečenie
magnetom. Pre väčšinu vnútorných dverí
je vhodný systém Akura 44 bez magnetu a
overovania.

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

Uzamykacie systémy
od profesionála
Uzamykací systém definuje, kto
a kde má prístup. EVVA nielenže
disponuje komplexným knowhow pre plánovanie uzamykacích
systémov, ale taktiež ponúka
výkonné prístupové systémy,
ktoré dokážu odzrkadliť aj
sebazložitejšiu štruktúru
oprávnení.

Váš partnerský
portál EVVA

Mechanika a
elektronika

Najlepšie
poradenstvo

Na našom partnerskom portáli
nájdete všetko, čo vás ako EVVAPartnera každodenne podporuje
vo vašej práci: cenníky, katalógy,
dátové listy, ako aj možnosť
prihlásenia na školenia.

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

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

Inovácia Made in Austria

Spoľahnite sa na rodinnú
firmu, ktorá už 100 rokov
realizuje výskum, vývoj a
výrobu s orientáciou na
riešenia a charakterizuje
ju partnerský prístup
s rešpektom. EVVA
– európsky líder v
oblasti mechanických a
elektronických prístupových
systémov!
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