
Akura 44
A new dimension of flexibility



Ti
sk

ov
é 

ch
yb

y 
a 

te
ch

ni
ck

é 
zm

ěn
y 

js
ou

 v
yh

ra
ze

ny
.



Akura 44 - stručný přehled výhod

	› Volitelná	ochrana	proti	kopírování
	› Široký	sortiment	cylindrických	vložek	
	› Pro	dobře	strukturované	uzamykací	systémy
	› Maximální	platnost	patentu	do	roku	2037

Speciálně pro obytné budovy
Čím	se	vyznačuje	bytový	systém?	Bezpečnost,	

flexibilita,	atraktivní	ceny	a	bezpečnost	investice.	
Akura	44	boduje	ve	všech	těchto	kategoriích.	Do	

vývoje	systému	Akura	44	se	napumpovalo	více	
než	100	let	know-how	společnosti	EVVA	v	oblasti	

mechanických	uzamykacích	systémů.

Akura 44. A new dimension of flexibility
Akura	44	je	flexibilní	systém	oboustranných	klíčů	vyvinutý	speciálně	pro	obytné	budovy.	Zvláštní	
pozornost	byla	věnována	tomu,	aby	bylo	v	obytném	projektu	možné	jedním	uzamykacím	systémem	
flexibilně	pokrýt	mnohostranné	bezpečnostní	požadavky.	Například	v	systému	lze	měnit	úroveň	
bezpečnosti.	To	umožňuje	volitelná	ochrana	proti	kopírování.	
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Akura 44. Jeden systém, mnoho detailů
Detekce	oprávnění	u	cylindrických	vložek	Akura	44	probíhá	na	několika	úrovních	současně,	a	to	
kombinací	variabilního	podélného	profilu,	6	aktivních	detekčních	prvků	a	až	10	pasivních	prvků,	
které	rozšiřují	také	konstrukční	kapacity.	Volitelná	magnetická	ochrana	proti	kopírování	v	případě	
potřeby	chrání	citlivé	přístupové	body	a	ztěžuje	kopírování	klíče	i	manipulaci	s	cylindrickou	
vložkou.

optimální	uchopení	
a	ergonomie

trojrozměrná	špička	klíče,		
torzní	křivka

Dodatečné	kódování	pro	
pasivní	detekční	prvky

variabilní		
podélný	profil

Z	vysoce	kvalitní		
alpaky

Zcela praktický
Volitelně	jsou	k	dispozici	klíče	Akura	44	
v	mnoha	barevných	provedeních.	Barevné	
označení	usnadňuje	přiřazení	klíče.
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Option

NBÚ

B 5351

GEPRÜFT
WZ6-B90 min

VdS
Option160B0C6B

EN
1303

Option

SS
3522

Pasivní	detekční	
prvek

Pasivní	detekční	
prvek

Ochrana	proti	
odvrtání	jádra

Aktivní	detekční	prvky

Spojovací	adaptér

Ochrana	proti	
odvrtání	tělesa

Magnetická	
detekce

Bezpečnostní znaky
Cylindrická	vložka	Akura	44	poskytuje	ochranu	proti	
odvrtání,	vytažení,	vyhmatání	a	proti	nelegálním	
způsobům	otevření.

Ochrana ze všech stran
Kopie	klíčů,	kopie	cylindrických	vložek	i	uzamykací	
plány	jsou	k	dostání	u	oprávněných	partnerů	
společnosti	EVVA,	a	to	pouze	po	předložení	
odpovídajícího	dokladu	totožnosti	–	bezpečnostní	
karty	EVVA.

Mezinárodní certifikace	umožňuje	použití	po	celém	světě.

*	připravuje	se
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Akura 44. Jeden klíč pro všechny 
oblasti 
Široký	sortiment	cylindrických	vložek	umožňuje:	Jeden	klíč	pro	všechny	oblasti!	
Jediným	klíčem	mohou	obyvatelé	uzamykat	vstupní	domovní	dveře,	poštovní	
schránku,	prostor	pro	ukládání	odpadu,	garáž	a	samozřejmě	i	vlastní	byt.	Správy	
domů	profitují	ze	snížených	výdajů,	obyvatelé	z	malého,	lehkého	svazku	klíčů.

Hrdina v obytné budově: Krátká cylindrická 
vložka
Akura	44	má	v	programu	rovněž	krátkou	cylindrickou	vložku	o	minimální	
délce	27	mm	pro	vnější	stranu	dveří.	Zároveň	tak	šetří	náklady	na	obytné	
budovy.	Protože	jen	sotva	způsobuje	přesah	cylindrické	vložky,	nepotřebuje	
ani	silná	kování.	Krátká	cylindrická	vložka	Akura	44	je	rovněž	vybavena	šesti	
stavítky,	které	zajišťují	spolehlivé	zabezpečení	EVVA.	

Každé dveře 
mají	svou	

cylindrickou	
vložku



Univerzální použití:  
Cylindrická vložka s páčkou
Ať	už	jde	o	poštovní	schránku,	vývěsní	
skříňku	nebo	rozvodnou	skříň	-	cylindrické	
vložky	s	páčkou	lze	v	obytných	budovách	
použít	mnoha	různými	způsoby	a	lze	je	zcela	
jednoduše	začlenit	do	uzamykacího	systému.

Spolehlivé zabezpečení:  
Visací zámek
Akura	44	má	v	sortimentu	také	visací	zámky	s	
tvrzenými	ocelovými	stavítky	v	jádru	cylindrické	
vložky	jako	ochranu	proti	odvrtání.	Spolehlivě	
chrání	například	sklepní	prostor.

Zabezpečení navíc:  
Vnější cylindrická vložka 
S	dodatečným	zabezpečením	bytových	
dveří	to	mají	zloději	ještě	obtížnější.	Vnější	
cylindrické	vložky	jsou	proto	k	dispozici	také	v	
sortimentu	cylindrických	vložek	Akura	44.

Chytré bydlení:  
Jednostranná cylindrická 
vložka
Elektricky	poháněná	zařízení,	jako	jsou	
stínění	nebo	rolety	v	přízemí,	se	pohybují	
otočením	klíčového	spínače.



Cylindrické vložky Xesar 
pro	společné	prostory

Elektromotorická cylindrická 
vložka EMZY	pro	kolárny

Kombinované 
klíče pro	všechny	
prostory

Akura 44. V kombinaci s elektronikou
Akura	44	se	dá	v	obytném	komplexu	dokonale	kombinovat	s	elektronikou	EVVA.	Všude	
tam,	kde	je	důležité	zaznamenávání	do	protokolu	a	časově	omezený	přístup,	jsou	
přednostně	uplatňovány	elektronické	systémy.	Jediným	klíčem,	kombinovaným	klíčem,	lze	
uzamykat	jak	elektronické,	tak	i	mechanické	přístupové	komponenty.

Uzamykací systém 
pro obytné 

budovy
Kombinované	uzamykací	

systémy	zvyšují	bezpečnost	
a	komfort	v	obytných	

budovách.

Společný prostor s	
cylindrickými	vložkami	
Xesar

Kolárna s	elektromo-
torickou	cylindrickou	
vložkou	EMZY

Centrální 
přístup

Domovní vchod
Schodiště	2

Domovní vchod
Schodiště	1

Další	domovní 
vchody

Huber Brunetti Fuchs Schmitt
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Akura 44 s magnetickou 
technologií a bez ní
Pro	venkovní	dveře	vyžadující	ochranu	
doporučujeme	použít	magnetické	zabezpečení.	
U	velké	části	vnitřních	dveří	se	Akura	44	nabízí	
bez	magnetických	kapslí	a	detekcí.

S	magnetickou	kapslí	
100%	bezpečný	proti	3D	tisku

Akura 44. Na přání ještě bezpečnější
Pokud	by	to	nebylo	extrémně	praktické	a	ani	nákladově	efektivní,	mohli	byste	
měnit	úroveň	zabezpečení	v	rámci	jednoho	systému?	Neboť	ne	každé	dveře	
vyžadují	tu	nejvyšší	bezpečnost.	S	volitelnou	magnetickou	kapslí	na	klíči	Akura	
44	je	to	možné.	Klíč	je	bezpečný	proti	3D	tisku	a	cylindrická	vložka	je	více	
chráněna	proti	rozbití.



Jedinečné služby společnosti EVVA
Servisní	služby	společnosti	EVVA	jsou	již	od	roku	1919	zaměřeny	na	užitek	pro	zákazníka.	Výsledkem	jsou	
tržně	orientované	výrobky,	vynikající	poradenství	a	služby	pro	zákazníky	a	partnery	s	know-how	uzamykacího	
systému,	které	zvyšuje	uživatelský	komfort	a	provozovatelům	přináší	ekonomické	výhody.

Uzamykací systémy 
od profesionálů

Uzamykací	systém	určuje,	kdo	má	
kam	přístup.	Společnost	EVVA	
má	při	navrhování	uzamykacích	
systémů	nejen	rozsáhlé	know-
how,	ale	také	výkonné	přístupové	
systémy,	které	lze	realizovat	
v	různě	složité	struktuře	
přístupových	oprávnění.

Portál partnerů 
EVVA
Na	našem	partnerském	portálu	
najdete	vše,	co	vám	jako	
partnerům	EVVA	každodenně	
pomáhá	při	vaší	práci:	ceníky,	
katalogy,	datové	listy	a	také	
možnosti	přihlášení	na	školení.

Mechanika 
a elektronika
Společnost	EVVA	je	jedním	
z	mála	výrobců,	kteří	vyvíjejí	
a	vyrábějí	elektronické	
a	mechanické	systémy	ve	Vídni	
a	kombinují	je	po	celém	světě	
v	uzamykacích	systémech	podle	
potřeb	zákazníků.

Nejlepší poradenství

Společnost	EVVA	je	spolehlivý	
partner.	Na	společnost	EVVA	se	
můžete	kdykoli	spolehnout,	ať	
už	se	jedná	o	technické	otázky	
týkající	se	výrobků	EVVA,	nebo	
pomoc	při	navrhování	projektu.



Inovace z Rakouska

Důvěřujte	rodinné	firmě,	

jejíž	výzkum,	vývoj	a	výroba	

je	již	100	let	orientována	

na	řešení	a	se	svými	

partnery	jedná	vždy	s	úctou.	

EVVA	–	celoevropský	lídr	

v	oblasti	mechanických	

a	elektronických	

přístupových	systémů!
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