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Akura 44 Elastyczność i bezpieczeństwo  
Maksymalna elastyczność dzięki mechanicznemu systemowi 
zamknięć - firma EVVA przedstawia nowy mechaniczny system 
dostępowy Akura 44. 
 
 
Firma EVVA, znana z licznych innowacji i patentów, prezentuje Akura 44, kolejne nowatorskie 
technicznie rozwiązanie w zakresie mechanicznych systemów kontroli dostępu. "System doskonale 
spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa, elastyczności i pewności inwestycji w 
nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym", wyjaśnia Alexander Scharinger, Product Manager Akura 
44 w firmie EVVA.  
 
Specjalnie skonstruowana krótka wkładka z sześcioma aktywnymi i dziesięcioma pasywnymi sztyftami 
we wkładce zapewnia bezkompromisowe planowanie systemu zamykania i bezpieczeństwo. Dzięki 
sprawdzonej technologii firmy EVVA, opcjonalnie klucz można także rozbudować o krążek magnetyczny.  
Przemyślane i innowacyjne rozwiązania EVVA chronią także  przed nieuprawnionym drukiem 3D.  
 
Od elektroniki po zabezpieczenie przed rozwierceniem 
Ponieważ EVVA nieustająco wprowadza innowacje produktowe umożliwiające kombinacje elektroniki i 
mechaniki, nowe rozwiązanie mechaniczne umożliwia również połączenie z elektroniką EVVA. 
Odpowiedni klucz Combi umożliwia ryglowanie zarówno elektronicznych, jak i mechanicznych 
komponentów dostępowych, a tym samym kontrolowanie, kto i kiedy wchodzi i wychodzi. Klasyczną 
wkładkę dźwigniową do skrzynek pocztowych można w bardzo prosty sposób zintegrować z systemem 
zamknięć, a w asortymencie znajdują się także kłódki Akura 44. W przypadku urządzeń zasilanych 
elektrycznie, takich jak zacienienia lub rolety do lokali parterowych, można także łatwo zamontować 
przełącznik kluczykowy. W przypadku budynków mieszkalnych, wszystkie warianty połączone razem z 
systemem Akura 44 dają klucz do wszystkiego: do zewnętrznych i wewnętrznych zastosowań, do 
elektronicznych i mechanicznych systemów kontroli dostępu, a dzięki opcjonalnej ochronie przed 
kopiowaniem, także ze zmiennym poziomem bezpieczeństwa. 
 
Nowa marka produktu i nowa linia produkcyjna 
W ramach tej innowacji produktowej, firma EVVA wprowadziła także nowe nazewnictwo w zakresie 
mechaniki dla marki "Akura". Słowna nazwa nawiązuje do przymiotnika "akkurat" (dokładnie) i idealnie 
wpisują się w precyzję i perfekcyjne współgranie poszczególnych części. 
 
Innowacyjny system kluczy symetrycznych jest produkowany na nowej linii produkcyjnej, która została 
wybudowana w zakładzie EVVA w Wiedniu. Dzięki możliwej optymalizacji procesu produkcyjnego w 
przyszłości możliwe będzie jeszcze większe zwiększenie zdolności produkcyjnych nowych wkładek Akura 
44. Stefan Ehrlich-Adám CEO Grupy EVVA: Dzięki rozbudowie siedziby naszej firmy, mamy teraz wreszcie 
możliwości, aby odpowiednio sprostać zapotrzebowaniu". Nowy system przekonuje również wydajną i 
zoptymalizowaną pod względem kosztów produkcją, która umożliwia korzystny stosunek ceny do 
jakości. Całkowicie nowy system modułowy z mniejszą ilością komponentów dla różnych długości 
połączony z łatwością montażu, szczególnie w budownictwie mieszkaniowym stawia Akurę 44 na 
wysoce konkurencyjnej pozycji. 
 
"Jako przedsiębiorstwo rodzinne mamy zobowiązania wobec naszych pracowników i partnerów. 
Dlatego też koncentrujemy się na ciągłych innowacjach i ulepszaniu naszych produktów, tworząc 
wartość dodaną na przyszłość", cieszy się Stefan Ehrlich-Adám.  
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EVVA od 100 lat kojarzy się jednoznacznie z mechanicznymi i elektronicznymi systemami kontroli 
dostępu na najwyższym poziomie technicznym. To, co zaczęło się w roku 1919 wraz za założeniem 
zakładu badawczo- testowo-analitycznego „Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” (EVVA), stanowi 
dziś centralny element naszej firmowej filozofii: Sami prowadzimy badania, sami prowadzimy rozwój i 
sami produkujemy nasze innowacyjne systemy kontroli dostępu. Prowadzona jako przedsiębiorstwo 
rodzinne, EVVA zalicza się do najlepszych przedsiębiorstw w branży: do tej pory zgłosiliśmy ponad 300 
patentów, jesteśmy reprezentowani na całym świecie przez filie na dziesięciu rynkach europejskich oraz 
przez dystrybutorów.  
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