Xesar
Jednoducho mnohostranný
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
PREHĽAD XESAR | KTO JE EVVA?

Xesar. Jednoducho mnohostranný
Kontrola, bezpečnosť a flexibilita, zjednotené v jednom inovatívnom, elektronickom uzamykacom systéme
– to je Xesar. Nezáleží na tom, či sa využíva v obytných objektoch, vo vzdelávacom zariadení alebo
v kancelárskom parku, lebo Xesar sa spravuje jednoducho a bezpečne. Či sa to deje v lokálne
nainštalovanej sieti alebo v cloude, určujete vy.

Top funkcie Xesar
Režim viacerých používateľov
s používateľskými rolami
Rozmanitý výber produktov
Atraktívne platobné modely
Flexibilné rozšírenie systému

Všetko o Xesar – vysvetlené úplne jednoducho.

Elektronický uzamykací systém
víťaziaci po celom svete
Či už v bytovej výstavbe, vo firme alebo v sociálnych zariadeniach
– každodenne vchádza a vychádza množstvo ľudí. Pri tomto je
obzvlášť dôležité, aby sa prístupové oprávnenia udeľovali rýchlo,
jednoducho a efektívne. So Xesar je to celkom jednoduché.
Systém vás podporuje s mnohými používateľsky prívetivými
softvérovými funkciami pre viac kontroly a bezpečnosti.

Súkromná škola Liese Prokop | AT

Hamburg Port Authority | DE

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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NOVÉ
Režim viacerých používateľov
Teraz systém Xesar spravujú súčasne viacerí
používatelia. Vytvárajú médiá, menia
oprávnenia alebo na diaľku otvárajú dvere,
ktoré sú online.
›› strana 36

NOVÉ
Nové užívateľské rozhranie
Prehľadne štruktúrované pre
pre ešte efektívnejšiu správu
›› strana 132

Vydanie

3.0

NOVÉ
online nástenná čítačka
Praktická pri dodávkach: diaľkovo otvárajte
a monitorujte dvere
›› strana 128

NOVÉ
Viaceré médiá na osobu
Viac flexibility a bezpečnosti
pri správe
›› strana 32

Xesar sa stal
väčším
silnejším
flexibilnejším
Väčšie systémy, silnejšie funkcie,
flexibilnejšie používanie. S vydaním 3.0 sa
Xesar stal ešte mocnejším.
Tip!
Aktualizujte komponenty Xesar teraz
celkom jednoducho!

NOVÉ

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Podpora štandardných rozhraní
PubSub umožňuje pripojenie Xesar na váš
firemný softvér
›› strana 135

Virtuálna sieť Xesar
Online nástenná čítačka predstavuje
bezpečnostné rozhranie v systéme Xesar.
Umožňuje priebežné bezpečnostné
aktualizácie dverí a médií.
›› strana 34

KeyCredit

Lifetime

› Pay per key alebo
paušál ‹
Povieme vám, čo sa k vám lepšie
hodí.
›› strana 135, 138
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PREHĽAD XESAR | KTO JE EVVA?

EVVA | Tradícia a budúcnosť
Skupina EVVA, založená v roku 1919, je dnes s centrálou vo Viedni, 10 pobočkami
v Európe a prostredníctvom distribútorov zastúpená po celom svete. V celej Európe
zamestnáva EVVA asi 750 zamestnancov.

V roku 1919 sa dali dokopy traja inžinieri
a založili Inštitút pre výskum, experimenty
a aplikáciu („Erfindungs-Versuchs-VerwertungsAnstalt“, skrátene „EVVA“). V roku 1937 získava
EVVA za cylindrický visiaci zámok prvý patent
– čím bola vytýčená cesta v smere bezpečnostnej
techniky. Nikolaus Bujas preberá v roku 1973
podnik, investuje do strojového vybavenia
a rozširuje výskumné a vývojové oddelenie.
Výskum, vývoj a budovanie
Koncom 70. rokov Sven Berlage podporuje
budovanie pobočiek, export a medzinárodné
presadzovanie sa podniku. Od roku 1999 vedie
rodinný podnik, už v tretej generácii, Mag.
Stefan Ehrlich-Adám. A udáva kurz pre úspešnú
budúcnosť EVVA. Popri tradícii sú hlavnými

prioritami výskum a vývoj. Inovácie a ďalší rozvoj
predstavujú základné prvky rastu EVVA až na
medzinárodný koncern. Už dnes je EVVA v Európe
vedúcim výrobcom prístupových riešení.
Najlepšia mechanika a inovatívna
elektronika
Tradičná firma EVVA sa radí k tým najlepším
poskytovateľom mechanických uzamykacích
systémov.
Od roku 2014 ponúka firma EVVA dva
inovatívne elektronické uzamykacie systémy,
Xesar a AirKey – výsledky dlhoročnej skúsenosti
s elektronikou v EVVA.

Fakty a čísla
Centrála vo Viedni a 10 pobočiek
750 zamestnancov po celej Európe
EVVA zásobuje viac ako 50 krajín na celom svete
TRIGOS Award 2012
Cenu za životné prostredie mesta Viedeň 2011
Každoročné ocenenie ÖKOPROFITod roku 1999
Certifikácia podľa ISO 9001

Prehľad inovácií
Zostrojenie prvého prídavného
bezpečnostného zámku
s vonkajšou cylindrickou
vložkou

Výpočet uzamykacích
systémov cez PC,
realizované prvýkrát na
svete spoločnosťou EVVA

1937
1923

1979
1977

Prvý patent na
cylindrický visiaci
zámok

Vyvinutie
elektrického
uzamykacieho
systému ECS

MCS: veľká zlatá medaila
združenia majiteľov
patentov/vynálezov

1993
1984

Spustenie na trh: MCS –
EVVA získava štátnu cenu
za inováciu

1997
Certifikácia podľa
ISO 9001.
Vývoj: 3KS, EMZY-2

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Získavanie energie v EVVA pomocou fotovoltaických
článkov

EVVA neustále investuje do svojich zamestnancov

Spoločenská
zodpovednosť podniku
(CSR)
Pre EVVA je CSR viac než len
imidž, je to nutnosť. Práve
technologicky špičkové podniky
musia nevyhnutne konať trvalo
udržateľným spôsobom natoľko,
nakoľko je to len možné. Chrániť
zdroje životného prostredia,
investovať do zamestnancov
a navigovať správnym smerom
k hospodárskemu úspechu.

Čistá produkcia
EVVA stále viac podporuje výrobu
produktov bez oleja a vody. Tento
spôsob výroby, označovaný ako
Clean Production (čistá výroba),
prináša veľa výhod. Za inovácie
v oblasti trvalo udržateľného
rozvoja získala EVVA mnoho
ocenení. Okrem iných aj Leonardo
Award 2004, Cenu za životné
prostredie 2011 mesta Viedeň,
TRIGOS Award 2012, ako aj od
roku 1999 každoročné ocenenie
ÖKOPROFIT.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Vyvinutie
elektromotorickej
cylindrickej vložky
EMZY „MKT 35“

1999

Zavedenie inovatívnych
elektronických uzamykacích
systémov Xesar a AirKey

Uvedenie EPS
na trh

2006
2002

Vyvinutie MCS
v modulovom
systéme

EVVA –
inovatívna
od roku
1919

2009
2008

Vyvinutie nových
mechanických
uzamykacích systémov
(EPS, 3KSplus)

2016
2014

Zavedenie ICS
a e-primo

Uvedenie 4KS
na trh
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Xesar | Riešenia
Strana

8
Kancelária
Agentúry, architektonické kancelárie, advokátske
kancelárie, obecné úrady, vydavateľstvá,
poskytovatelia služieb v oblasti IT, správne budovy,
ministerstvá, úrady, banky

Strana

10
Veľkoobchodné a
maloobchodné objekty

Obchody, čerpacie stanice, sklady,
supermarkety, autosalóny, nákupné centrá

Strana

12
Zdravotníctvo
Lekári, lekárne, záchranné organizácie, polikliniky,
nemocnice, rehabilitačné centrá, domovy sociálnej
starostlivosti

Strana

14

Školstvo
Autoškoly, materské škôlky, hudobné školy, školy,
inštitúcie ďalšieho vzdelávania, knižnice, univerzity,
vysoké odborné školy
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Riešenia
Strana

16
Priemyselné a živnostenské objekty
Stolárstva, inštalatéri, pokrývači, autodielne, továrne

Strana

18
Kultúrne zariadenia a zariadenia
pre trávenie voľného času

Bary, reštaurácie, penzióny, galérie, kostoly, kiná,
divadlá, štadióny, múzeá

Strana

20
Infraštruktúrne zariadenia

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Taxislužby, kuriérske služby, hasiči, elektrárne,
parkoviská so službami na diaľnici, železničné
stanice, logistické centrá, letiská

Strana

22
Obytné útvary a objekty
Nájomné apartmány, asistované bývanie, obytné
útvary, študentské domovy
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Xesar | Kancelária

UMC Praha | CZ
Podnikateľský inkubátor Dreikönigenhaus | DE

Technopark Raaba | AT

Najlepšie riešenia
Objekt

Technopark Raaba

Typ budovy

Kancelária

Miesto a rok

Raaba, 2012

Jednotky

Xesar: 16, 3KSplus: 28

Zvláštnosti projektu:
Technopark Raaba je jednou z najdôležitejších lokalít Štajerska v oblasti automobilového
priemyslu a technológií. Moderne vybavené obchodné, kancelárske a skladovacie
priestory sa pre firmy z najrozmanitejších odvetví osvedčujú už viac ako 10 rokov. Veľká
premávka osôb v Technoparku Raaba – iba samotných zamestnancov je 1 000 – si
vyžadovala prístupovú kontrolu, ktorá dokáže presne regulovať, kto, kde, kedy a na ako
dlho má prístup. Voľba padla na Xesar. Obzvlášť presvedčila jednoduchá obsluha
a správa kedykoľvek rozšíriteľného systému Xesar.
Tento objekt bol zrealizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

Istota v podnikaní
Zamestnanci, zákazníci, dodávatelia – vo firme každý deň mnoho ľudí vchádza i vychádza.
Pri tomto je obzvlášť dôležité, aby sa prístupové oprávnenia udeľovali rýchlo, jednoducho
a efektívne.
Presne toto ponúka Xesar. Pri tomto je vysoko bezpečný uzamykací systém tak flexibilný,
že sa môže individuálne prispôsobovať veľkosti Vašej firmy a potrebám.
Zvláštna výhoda: napriek vysoko komplexnej, najmodernejšej technológii je Xesar pri aplikácii
a inštalácii obzvlášť jednoduchý. Xesar presviedča aj vzhľadom: Vysokokvalitný, nadčasový
dizajn optimálne zapadá do každej modernej podnikateľskej oblasti.

Nástenná čítačka so
všestranným talentom

Nástenná čítačka Xesar neotvára
iba elektronicky ovládané
uzamykacie prvky. Ako online
nástenná čítačka monitoruje aj
stavy dverí a udržiava v aktuálnom
stave identifikačné médiá
nachádzajúce sa v obehu.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Nástenná čítačka Xesar
›› strana 120

Pre prípad núdze
Xesar chráni firmu pred
neoprávneným vniknutím. Avšak
čo robiť vtedy, keď sa niekedy treba
dostať rýchlo z vnútrajška von? Tu
Xesar ponúka kovania pre únikové
a protipožiarne dvere.

Kovanie Xesar
›› strana 40

Režim viacerých
používateľov

Všedný pracovný deň je častokrát
hektický a vo veľkých firmách
navyše aj zložitý. Je dobré, že
softvér Xesar môžu na správu
systému používať súčasne viaceré
osoby.

Softvér Xesar
›› strana 132

PRÍKLAD Vášho systému ›› strana 30
Agentúry, architektonické kancelárie, advokátske kancelárie,
obecné úrady, vydavateľstvá, poskytovatelia služieb v oblasti IT,
správne budovy, ministerstvá, úrady, banky
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Xesar | Veľkoobchodné a maloobchodné objekty

Neiteler & Brand Bauelemente GmbH | DE
Autoteile Jenrossek GmbH | DE

Grütpark | CH

Najlepšie riešenia
Objekt

Grütpark

Typ objektu

Objekty pre veľko- a maloobchod

Miesto a rok

Regensdorf, 2016

Jednotky

Xesar: 30, ICS: 120

Zvláštnosti projektu:
S približne 100 000 návštevníkmi mesačne má Grütpark vzhľadom na to, že ide
o stredne veľké nákupné centrum, dobrú návštevnosť. V roku 2016 bol Grütpark
zmodernizovaný a prestavaný. Takisto bola prepracovaná bezpečnostná koncepcia.
Pri novo koncipovanom uzamykacom systéme sa ako najlepšie riešenie ukázal mix
elektronického a mechanického zabezpečenia. Voľba padla na produkty Xesar a ICS.
Xesar presvedčil jednoduchou obsluhou a prehľadným softvérom. ICS, s robustným
obojstranným kľúčom z argentanu, sa preukázal ako ideálny pár k elektronickému
uzamykaniu.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

Dokonalé riadenie
Práca na zmeny, práca na čiastočný úväzok, vysoká fluktuácia, práca so stážistami – v oblasti
obchodu je veľa organizačných výziev, a tým tiež vysoké nároky na bezpečný a flexibilný
uzamykací systém.
Xesar toto spĺňa s ľahkosťou. Prostredníctvom centrálneho softvéru sa pohodlne a jednoducho môže presne stanoviť, ktoré osoby a v ktorom okamihu majú prístup do najrôznejších
priestorov. Otváracie doby pre dodávateľov, centrálne uzamknutie všetkých dverí, kontroly
prístupu do skladu – to všetko, ba ešte viac riadi Xesar.

Abbildung???

Ďalšia dodávka

Otvorené načas

Zabezpečenie skladu

S online nástennou čítačkou
dokáže vrátnik otvárať
dodávateľovi dvere k dodacím
priestorom aj z brány. Vďaka
monitorovaniu v reálnom čase tiež
vidí, či a kedy boli dvere otvorené a
zatvorené.

Pre všetkých, ktorý nie sú vždy
celkom dochvíľni, je v softvéri
Xesar prítomná bezpečnostná
funkcia „režim obchodu“. Režim
kancelárie štartuje až po prvom
otvorení dverí.

Sklad predstavuje citlivú oblasť.
Na účely kontroly stavu skladových zásob je dôležité vedieť, kto
a v akom čase vstúpil do skladu.
S Xesar je to celkom jednoduché.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Nástenná čítačka Xesar
›› strana 120

Softvér Xesar
›› strana 132

Cylindrická vložka Xesar
›› strana 68

Príklad vášho systému ›› strana 30
Obchody, čerpacie stanice, sklady, supermarkety, autosalóny,
nákupné centrá
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Xesar | Zdravotníctvo

Domov sociálnych služieb Sonnhalden | CH
Zentrum Kohlfirst | CH

Domov dôchodcov Lindenpark | CH

Najlepšie riešenia
Objekt

AZ Lindenpark

Typ budovy

Zdravotníctvo

Miesto a rok

Windisch, 2015

Jednotky

Xesar: 260, ICS: 350

Zvláštnosti projektu:
Lindenpark vo švajčiarskom Windischi je domov sociálnej starostlivosti s 91
jednoposteľovými a dvojposteľovými izbami a celkovo 97 posteľami. Vo vnútri a okolo
budov sa kladie dôraz na príjemnú a podnetnú atmosféru – a, prirodzene, tiež na
bezpečnosť. Čo sa týka uzamykacieho systému, rozhodnutie padlo na kombináciu ICS
a Xesar. ICS bodoval na základe vysokého komfortu vďaka dobre uchopiteľnému kľúču
s ľahkým chodom. Xesar presvedčil jednoduchou obsluhou. Geniálna kombinácia, ktorá
sa dokonale hodí pre vysoké bezpečnostné požiadavky v zdravotníctve.
Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

Zdravie v bezpečí
Práve v zdravotníctve sú prítomné vysoko citlivé oblasti, do ktorých nesmie mať prístup každý.
Pre zaistenie medicínskeho personálu pre rýchly prístup do všetkých oblastí sa vyžaduje
vysoko bezpečný a súčasne flexibilný uzamykací systém.
So Xesar je toto garantované. Dodatočne máte celú administráciu vo vlastných rukách a viac
už nie ste závislí od tretích osôb. To znamená, že celý softvér a databáza sú zabezpečené na
lokálnom serveri a prístupové oprávnenia sa môžu odovzdávať jednoducho a bez byrokracie.

Dôležitá kontrola

Vždy dobre pripravený

Prístup zakázaný

Bezpečné uchovávanie liekov a
dôležitých dokumentov je háklivou
témou. Keď niečo chýba, kto je za
to zodpovedný? Xesar dokáže viesť
presný protokol o tom, kto a kedy
mal prístup.

So Xesar ste vybavení pre každý
prípad. Je celkom jedno, či ide
o únikové alebo protipožiarne
dvere, pretože Xesar v každom
ohľade ponúka absolútnu
bezpečnosť.

Práve do určitých medicínskych
oblastí smú mať prístup iba
oprávnené osoby. So Xesar sa
uzatvorené oddelenia môžu
zabezpečovať podľa potreby
(osoby, čas).

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Cylindrické vložky
s páčkou Xesar
›› strana 106

Kovanie Xesar
›› strana 40

Softvér Xesar
›› strana 132

Príklad vášho systému ›› strana 30
Lekári, lekárne, záchranné organizácie, polikliniky, nemocnice,
rehabilitačné centrá, domovy sociálnej starostlivosti
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Xesar | Školstvo

Nová stredná škola Neustadtl | AT
Obchodná akadémia I+II vo Welse | AT

Súkromná škola Liese Prokop | AT

Najlepšie riešenia
Objekt

Súkromná škola Liese Prokop

Typ budovy

Školstvo

Miesto a rok

Maria Enzersdorf, 2012

Jednotky

Xesar: 70, EPS: 133

Zvláštnosti projektu:
šport a správa zabezpečenia: Na súkromnej škole škola Liese Prokop sa vyučuje
a sprevádza na ceste k vrcholovému športu viac ako 200 žiakov.Gymnázium vo
Vösendorfe-Südstadte bolo otvorené v septembri 2014. Toto vzdelávacie zariadenie
si na základe početných skupín používateľov vyžaduje flexibilný bezpečnostný systém.
EVVA-Certified Partner Werhan TPS Sicherheitstechnik bol vďaka absolvovaniu
partnerského školenia najlepšie pripravený na inštalovanie tohto kombinovaného
systému, pozostávajúceho zo Xesar a EPS.
Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

Zabezpečené to najlepšie vzdelanie
Vzdelanie je našou najcennejšou devízou. O to dôležitejšie je, aby naše vzdelávacie ústavy
boli čo najbezpečnejšie, najkomfortnejšie a najmodernejšie. A toto sa začína už pri vstupných
dverách.
Majú do budovy vstupovať osoby, ktoré nepatria k škole? Je možné automatické trvalé
otvorenie? Keď áno, v ktorom časovom intervale? Kto smie do ktorých priestorov vstupovať?
Školy a univerzity sú zložité budovy s neustálou premávkou návštevníkov, ktoré si vyžadujú
komplexné riešenie. Také riešenie, akým je Xesar. Na najvyššej bezpečnostnej úrovni,
obdivuhodne jednoduché pri aplikácii a šité na mieru každej situácii.

Iba pre pedagogických
pracovníkov

Konferenčné miestnosti, sklady,
laboratóriá – to sú iba niektoré
z priestorov, do ktorých by žiaci
nemali vstupovať buď vôbec, resp.
iba v sprievode učiteľa. So Xesar to
nie je žiadny problém.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Kľučka Xesar
›› strana 56

Automaticky otvorené
Personál facility managementu,
ktorý musí prechádzať cez budovu,
aby ráno otvoril hlavné dvere
a večer ich zatvoril? Automatické
trvalé otvorenie zo strany Xesar
v rámci určitého časového úseku
je jednoduchým a komfortným
riešením.

Softvér Xesar
›› strana 132

Otvoriť, posadiť sa
a pracovať

Tento systém je nielenže bezpečný,
ale tiež prefíkaný. Takto nástenná
čítačka riadi prístupové oprávnenie
a elektrickú sieť. Tu sa napríklad
pri otvorení dverí súčasne zapína
svetlo, počítač a tlačiareň.

Nástenná čítačka Xesar
›› strana 120

Príklad vášho systému ›› strana 30
Autoškoly, materské škôlky, hudobné školy, školy, inštitúcie
ďalšieho vzdelávania, knižnice, univerzity, vysoké odborné školy
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Xesar | Priemyselné a živnostenské objekty

EMTEC Maschinenbau AG| CH
Volkswagen Zentrum Passau | DE

St. Galler Tagblatt | CH

Najlepšie riešenia
Objekt

St. Galler Tagblatt

Typ budovy

Objekty s podnikateľskými prevádzkami

Miesto a rok

St. Gallen, 2015

Jednotky

Xesar: 100

Zvláštnosti projektu:
Zamestnanci, zákazníci, dodávatelia – v jednej dynamickej firme ako je St. Galler
Tagblatt každodenné vchádza a vychádza množstvo ľudí. Pri tomto je obzvlášť dôležité,
aby sa prístupové oprávnenia udeľovali rýchlo, jednoducho a efektívne. Presne toto
ponúka Xesar. Pri tomto je vysoko bezpečný uzamykací systém tak flexibilný, že sa môže
individuálne prispôsobovať príslušnej veľkosti vašej firmy a potrebám. Zvláštna výhoda:
Napriek vysoko komplexnej, najmodernejšej technológii je Xesar pri aplikácii a inštalácii
obzvlášť jednoduchý.
Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

Bezpečnosť vo všetkých oblastiach
Výskum, vývoj a tiež výroba kladú zvláštne požiadavky na elektronické uzamykacie systémy.
Prach, nečistoty a kolísavé teploty nesmú mať žiadny vplyv na funkčnosť systému – plynulý
priebeh a absolútna bezpečnosť musia byť zaručené za všetkých okolností. Pretože cenný
pracovný materiál sa musí chrániť a je potrebné zabraňovať prevádzkovej špionáži.
Okrem toho systém musí byť flexibilný. Odovzdávanie prístupových oprávnení rozličným
osobám a v rámci určitých oblastí musí fungovať rýchlo, jednoducho a preukázateľne. Takto je
zaručené, že do citlivých zón môže vstupovať iba oprávnený personál a napriek uvedenému aj
dodávatelia majú zabezpečený rýchly a protokolovaný prístup. Xesar toto všetko umožňuje.

Najlepšie zabezpečenie

Dobre integrovaný

Bezpečná a flexibilná

Práve v dielňach sa nedá zabrániť
nečistote a prachu. Pre Xesar to
nie je žiadny problém. Pretože
elektronický uzamykací systém
aj za nepriaznivých okolností
garantuje tú najvyššiu bezpečnosť.

Visiaci zámok Xesar možno
integrovať do každého systému
Xesar. Možno ho využívať v
interiéri, ako aj v exteriéri na
zabezpečenie kontajnerov,
depozitov, skladových oddelení.

Firmy, ktoré sú odkázané
predovšetkým na svoj vozový
park, ho na jednej strane
musia zabezpečiť a na strane
druhej garantovať jednoduchý
prístup svojmu personálu pri
jeho nasadzovaní, výmenách
pracovných zmien a pod. So Xesar
to ide pohodlne.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Kovanie Xesar
›› strana 40

Visiaci zámok Xesar
›› strana 116

Softvér Xesar
›› strana 132

Príklad vášho systému ›› strana 30
Stolárstva, inštalatéri, pokrývači, autodielne, továrne
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Xesar | Kultúrne zariadenia a zariadenia pre trávenie voľného času

Reštaurácia Glattpark Stars & Stripes | CH
Kostol sv. Petra Kanízia | DE

Športové centrum Zuchwil | CH

Najlepšie riešenia
Objekt

Športové centrum Zuchwil

Typ budovy

Kultúrne zariadenia a zariadenia voľného času

Miesto a rok

Zuchwil, 2015

Jednotky

Xesar: 50, ICS: 500

Zvláštnosti projektu:
Športové centrum Zuchwil pri Solothurne, oddávna známe svojím futbalovým
zariadením, vonkajším a vnútorným bazénom, ako aj vonkajším klziskom, sa zväčšilo
o športový hotel s modernými zasadacími priestormi, so stavbou Widisaal vrátane
reštaurácie. Zariadenie ročne navštívi okolo 400 000 návštevníkov. A to sú najlepšie
predpoklady pre kombinovaný uzamykací systém z dielne firmy EVVA. Zvolené boli
systémy Xesar a ICS. Tieto ponúkajú maximálny komfort pri zachovávaní maximálnej
kontroly. Personál a hostia tu vchádzajú a vychádzajú pomocou jedinej karty alebo
praktického kľúča.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

Zábava v bezpečí
Aby zábava vo voľnom čase bola pre návštevníkov aj usporiadateľov bezpečná, vyžaduje
sa tak komplexné, ako aj zároveň jednoduché bezpečnostné riešenie. Stále viac musia byť
napríklad na štadiónoch efektívne organizované masy ľudí a v múzeách sa musia chrániť cenné
umelecké a kultúrne majetky. A hoci ťažisko vždy spočíva na najvyššej bezpečnosti, musí sa
zaručiť aj rýchle vchádzanie a vychádzanie, resp. v prípade núdze rýchla evakuácia.
V danom prípade všetkým požiadavkám vyhovuje Xesar. Vysoko bezpečný uzamykací systém
ponúka so širokým sortimentom produktov to správne riešenie pre každú potrebu. A to pri
obzvlášť jednoduchej aplikácii – od montáže cez softvér až po administráciu.

Rýchlo v bezpečí

Teraz to bude pestré

Tam, kde sa nachádza veľa ľudí,
sa v prípade núdze musí aj rýchlo
konať. Správnu výbavu v tejto
situácii predstavujú kovania Xesar
pre únikové a protipožiarne dvere.

Priradenie identifikačných médií
k určitým skupinám oprávnení
sa teraz s pestrými príveskami
na kľúče Xesar stáva ešte
jednoduchším a ich správa týmto
ešte efektívnejšou.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Kovanie Xesar
›› strana 40

Prívesok na kľúče Xesar
›› strana 140

Otvorené – zatvorené,
otvorené – zatvorené
Úplne automatické otvorenie
a opätovné zatvorenie všetkých
dverí? A to podľa potreby
každodenne v rovnakom čase,
pravidelne raz za týždeň alebo
znova a znova v rozdielnych
časoch? S pohodlnou
administráciou prostredníctvom
softvéru Xesar to nie je žiadny
problém.
Softvér Xesar
›› strana 132

Príklad vášho systému ›› strana 30
Bary, reštaurácie, penzióny, galérie, kostoly, kiná, divadlá,
štadióny, múzeá
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Xesar | Infraštruktúra

Horské dráhy Mitterbach | AT
Prístav Viedeň | AT

Hamburg Port Authority | DE

Najlepšie riešenia
Objekt

Hamburg Port Authority

Typ budovy

Infraštruktúra

Miesto a rok

Hamburg, 2016

Jednotky

Xesar: 120, 3KSplus: 250

Zvláštnosti projektu:
Hamburg Port Authority AöR (HPA) prevádzkuje od roku 2005 správu prístavu
orientovanú na budúcnosť z jednej ruky a je aktívny všade tam, kde ide o efektívnosť,
bezpečnosť a hospodárnosť v hamburskom prístave. Prevádzky sa od roku 2016
postupne vybavujú systémami 3KSplus a Xesar. Systémom sa podarilo získať dôveru
firmy vďaka svojej flexibilite a vysokej bezpečnosti.
Tento objekt bol zrealizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.
Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

Celkom podľa plánu
Často navštevované budovy vo verejnom priestore musia spĺňať mnoho požiadaviek. Najmä,
keď sa pod jednou strechou spája viacero funkcií, je potrebný všestranný uzamykací systém.
Je celkom jedno, či je objekt už postavený alebo jestvuje len na papieri: Xesar umožňuje
individuálne a flexibilné plánovanie všetkých prístupov. Núdzové východy, výťahy, vchody pre
personál, salóniky, fajčiarske zóny, predajne, nebezpečné zóny, skladovacie priestory – toto
všetko je možné realizovať s navzájom dokonale zosúladenými produktmi Xesar.

Mnohí musia
zostať vonku

Pre všetky prípady

Čakárne, salóniky a priestory pre
zamestnancov predstavujú dôležité
relaxačné zóny. Avšak majú byť
tieto naozaj otvorené vždy a pre
každého? Toto rozhodnutie
zostáva na manažmente, realizácia
nasleduje celkom jednoducho
s Xesar.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Softvér Xesar
›› strana 132

Tam, kde sa zdržuje veľa ľudí, musí
byť vopred čo najlepšie postarané
aj pre prípad núdze. Vďaka
širokému sortimentu produktov
Xesar sú pre danú situáciu
k dispozícii kovania pre únikové
a protipožiarne dvere.

Kovanie Xesar
›› strana 40

Uspôsobený na
pripájanie

Xesar je schopný komunikácie
s vašimi systémami alarmu,
inteligentnej budovy,
zaznamenávaniami času a
systémami s dátami personálu.
Umožňuje to technika PubSub.

Softvér Xesar
›› strana 132

Príklad vášho systému ›› strana 30
Taxislužby, kuriérske služby, hasiči, elektrárne, parkoviská so
službami na diaľnici, železničné stanice, logistické centrá, letiská
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Xesar | Obytné útvary a objekty

Banackerweg | CH
Študentský domov Messecarree | AT

Bytový dom BROT Aspern | AT

Najlepšie riešenia
Objekt

Bytový dom BROT Aspern

Typ budovy

Obytné zariadenia a objekty

Miesto a rok

Viedeň 2012

Jednotky

Xesar: 23, 3KSplus: 71

Zvláštnosti projektu:
V priebehu trojročnej stavby bolo obyvateľom jasné, že v systéme bohatom na rozličné
aspekty by bolo treba flexibilný uzamykací systém. Takto má B.R.O.T. početné zdieľané
priestory v pivnici aj na streche. Prítomné sú dielne, miestnosť pre mládež, hudobná
miestnosť oblasť s wellness a meditačná miestnosť. Voľba padla na kombinované
riešenie od EVVA: Xesar a 3KSplus. Správu toho, kto, kedy a do ktorého zdieľaného
priestoru má prístup, flexibilne zvláda Xesar. Obytné jednotky samotné sú vybavené
cylindrickými vložkami 3KSplus, ktoré tvoria ideálne doplnenie.
Tento objekt bol zrealizovaný s uzamykacím systémom 3KSplus, ktorý zodpovedá dnešnému uzamykaciemu systému 4KS.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

Bývať sa dá takto
Situácia nášho bývania sa mení. Predovšetkým v meste sa stále viac realizujú komunitne
orientované projekty bývania. Dôvod? Stále viac ľudí žije v starobe osamote a stále viac
osôb samostatne vychovávajúcich deti hľadá náhradné rodiny. V spoločných rezidenčných
objektoch sa všedný deň dá stráviť jednoduchšie a krajšie.
Prirodzene, mnohostranný obytný projekt si vyžaduje aj mnohostranný uzamykací systém.
So Xesar je toto garantované. Je jedno či ide o dvere bytu, pivničnú kobku, miestnosť pre voľný
časť alebo spoločne využívané záhrady – Xesar ponúka jednoduchý, bezpečný a individuálny
prístup.

Dobre skombinovaný

Prací deň podľa plánu

Čistá vec

Čoraz viac v trende: kombinovaný
uzamykací systém. Pri ňom sa
takto väčšinou domové vchody a
spoločné priestory zabezpečujú
elektronicky, byty mechanicky.
Spoločným prístupovým médiom je
kombinovaný kľúč.

Organizácia je všetko. Preto sa
pomocou Xesar dá celkom presne
stanoviť, ktorý obyvateľ domu
kedy má prístup do spoločne
využívaných priestorov, akým je
napr. práčovňa.

Aby smeti mohli vynášať iba
oprávnené osoby, avšak aj odvoz
smetí mal prístup v určitom čase,
je pomocou Xesar možné odovzdať
celkom jednoducho a celkom
presné prístupové oprávnenia.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Kombinovaný kľúč Xesar
›› strana 141

Kovanie Xesar
›› strana 40

Softvér Xesar
›› strana 132

Príklad vášho systému ›› strana 30
Nájomné apartmány, asistované bývanie, obytné útvary,
študentské domovy
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Xesar | 6 silných typov
Strana

116

Visiaci zámok
Xesar

Strana

40

Kovanie Xesar

›› Najlepší dizajn

medzi všestrannými
zariadeniami pre interiér
a exteriér

Strana

56

Kľučka Xesar

››
Zariadenie podávajúce
vysoké výkony pre mnohé
situácie v interiéri
Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Prehľad systému

››

Špecialista v sklenom dizajne pre
interiér a exteriér

Strana

68

Cylindrická vložka
Xesar
Strana

120

Nástenná čítačka
Xesar

››
Vysoká bezpečnosť s obzvlášť
jednoduchou montážou

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

››

Flexibilne, jednoducho a
bezpečne – administrátorský
softvér Xesar
Strana

132
Softvér Xesar
KeyCredits
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Prehľad systému | Výhody

Možné je všetko
Riaďte prístup pri
dôležitých vchodoch a
východoch. Spoľahlivá
bezpečnosť dvadsaťštyri hodín
denne s praktickým trvalým
otvorením v kancelárskom
režime počas otváracích dôb.
Jeden pre všetko
Pomocou identifikačného
média vášho systému Xesar
otvárajte aj skrine alebo
garážové brány.

Online nástenná čítačka
S online nástennou čítačkou môže
vrátnik otvárať dvere dodávateľom
na účely dodávky aj z recepcie.
Vďaka monitorovaniu v reálnom
čase tiež vidí, či a kedy boli dvere
otvorené a zatvorené.

Bezpečnosť v exteriéri
Budovy sa v exteriéri stávajú stále transparentnejšími. Sklené fasády s posuvnými dverami spĺňajú
stúpajúce nároky na jednoduchý, komfortný prístup. Aj v takýchto prípadoch musí bezpečnostná
technika spĺňať všetky požiadavky a zároveň pritom zaručovať neprerušený tok návštevníkov.
So Xesar to nie je žiadny problém.
A to v medzinárodnom meradle a v každom prostredí. Vďaka vysokej flexibilite je Xesar možné využívať
v takmer všetkých situáciách. Toto zase zaručuje bezpečnosť investície.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Prehľad systému

Žiadna panika
Bezpečnosť používateľov budov
je na prvom mieste. Xesar spĺňa
všetky požiadavky.

Kontrola vždy a všade
Bezpečnostné štandardy platia aj pre
zadnú časť budovy. To znamená, že so
Xesar sa dajú bezpečne spravovať vstupy
pre dodávateľov a údržbárske služby.
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Prehľad systému | Výhody

Xesar rastie spolu s vami
Systémy Xesar sa dajú
dodatočné ľubovoľne rozširovať
a pri novej výstavbe či prístavbe
rastú spolu s Vami.

Komfort
Vytvorte časovo obmedzené
otvorené oblasti alebo
oblasti, ktoré sa dajú otvárať
iba pomocou oprávneného
identifikačného média.

Flexibilné prispôsobenie
Udeľujte externým poskytovateľom
služieb rýchlo a jednoducho prístup,
ktorý potrebujú.

Systémová bezpečnosť
Najmodernejšie šifrovanie pomocou
štandardu MIFARE DESFire a mnohé ďalšie
funkcie garantujú bezpečnú prevádzku
systému.

Bezpečnosť v interiéri
Je samozrejmé, že bezpečnosť hrá veľkú rolu aj v interiéri budov. Miestnosti so servermi, skladovacie
priestory pre dôležité dokumenty alebo lieky, kancelária vedenia firmy – všetky tieto oblasti musia byť
zvlášť zabezpečené.
Zároveň však procesy v rámci budovy musia byť sformované efektívne. Pracovníci alebo obyvatelia
budovy majú mať možnosť pohybovať sa rýchlo a bez prekážky. To znamená, že stačí iba vedieť, kto
kedy kde bol – bez zriaďovania veľkých bezpečnostných bariér.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Virtuálna sieť
Pri príchode a odchode sa na identifikačné
médiá na nástennej čítačke automaticky
nahrávajú všetky bezpečnostné informácie
(napr. čierna listina)
a oprávnenie sa predlžuje
o nastavené trvanie platnosti.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Režim viacerých
používateľov
Vrátnik, personalistka, technik
údržby – títo môžu súčasne
vytvárať nové identifikačné
médiá meniť oprávnenia alebo
otvárať na diaľku dvere, ktoré
sú online.

Prehľad systému

Riadené výťahy
Vytvorenie etážových
bezpečnostných oblastí –
s nástennou čítačkou Xesar.

Bezpečnosť na kliknutie
Prehľadný, užívateľsky prívetivý panel
vám hovorí, ktoré dvere sú bezpečné
a ktoré nie. Stačí jedno kliknutie.

Dozveďte sa viac o výhodách výrobkov Xesar na rozličných
miestach budovy
›› Pozri ďalšiu stranu
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Prehľad systému | Xesar v obrysoch
Každý komponent Xesar má svoje individuálne silné stránky.
Optimálny produkt pre príslušnú situáciu sa riadi predovšetkým
podľa miesta použitia, bezpečnostných požiadaviek a nárokov
na komfort.

Kovanie Xesar
Všestranné zariadenie
s vysokým komfortom
obsluhy. Neporaziteľný dizajn
má univerzálne využitie,
taktiež na dverách s rúrkovým
rámom. Kovanie Xesar sa tiež
ideálne hodí na použitie vonku
›› strana 40

Nástenná čítačka Xesar
Boduje vysokokvalitným skleným dizajnom. Na aktivovanie
elektronických uzamykacích komponentov (napr. automatické
posuvné dvere, elektromotorická cylindrická vložka) je táto
vybavená riadiacou jednotkou.
Ak sa nástenná čítačka vybaví online riadiacou jednotkou, táto
je centrálnym bezpečnostným rozhraním vo Virtuálnej sieti
Xesar. ›› strana 120

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Cylindrické vložky
s páčkou Xesar
Cylindrická vložka s páčkou
Xesar kompletizuje váš systém
Xesar. Využíva sa pri skriniach
všetkého druhu a poštových
schránkach.
›› strana 106

Visiaci zámok Xesar
Visací zámok Xesar sa dá
využívať tak v interiéri, ako
aj v exteriéri. Zabezpečuje
vaše mrežové brány alebo
rolovacie vráta rovnako,
ako archívne priestory alebo
serverové skrine. Je zavŕšením
každého systému Xesar.
›› strana 116

Prehľad systému

Cylindrická vložka Xesar
Cylindrická vložka Xesar je ideálna
tam, kde najdôležitejšiu rolu hrá
bezpečnosť alebo jednoduché
dodatočné vybavenie. Lebo
ponúka bezpečné uzamknutie pri
jednoduchej montáži.
›› strana 68

Kľučka Xesar
Kľučka Xesar je ideálnym riešením
pre takmer každé vnútorné dvere –
od dverí s plným krídlom až po
sklené dvere. Navyše uľahčuje
dodatočné vybavenie.
›› strana 56
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Prehľad systému | Všetky komponenty
Takto to funguje
Všetky prístupové oprávnenia sa odovzdávajú v softvéri Xesar.
Prenosom informácií na identifikačné médiá prostredníctvom
editora sa jednoduchým spôsobom vytvárajú elektronické kľúče.

KeyCredit

Lifetime

Pomocou tabletu Xesar sa jednotlivé uzamykacie komponenty
pri uvedení do prevádzky synchronizujú so softvérom Xesar. Vo
Virtuálnej sieti Xesar identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu
následne distribuujú bezpečnostné informácie (čierna listina)
v budove.
KeyCredits – máte na výber
Na bežnú prevádzku uzamykacieho systému Xesar
sú k dispozícii dva kreditové modely: KeyCredits
s množstevným kreditom alebo časovo a
množstevne neobmedzený variant KeyCredit Xesar
Lifetime.
›› strana 135, 138
Identifikačné médiá Xesar
Osoba sa môže identifikovať pri dverách s
rozličnými identifikačnými médiami (karta,
prívesok na kľúče, kombinovaný
kľúč). So Xesar 3.0 sa dajú priraďovať osobám
viaceré identifikačné médiá s rozličnými
oprávneniami. Týmto sa využitie Xesar stáva
ešte flexibilnejším.
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Prístupové komponenty Xesar
Programujú a spravujú sa
prostredníctvom softvéru Xesar.

Nástenná čítačka Xesar

Cylindrická vložka Xesar

Kľučka Xesar

Kovanie Xesar
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Editor
Pomocou editora sa celkom jednoducho programujú
nové identifikačné médiá (karty, prívesky na kľúče).

Prehľad systému

Administrátorská karta
Administrátorská karta potrebná na programovanie tvorí
dodatočnú bezpečnostnú úroveň. Bez administrátorskej
karty sa softvér Xesar nadá ani spustiť a ani ukončiť.

USB 2.0

Nástenná čítačka
Xesar ako Updater

Editor

ie |

en

d
Ria

N
LA

Aktualizácia
Cez online nástennú čítačku
Xesar sa uskutočňuje
výmena bezpečnostných dát
medzi administrátorským
softvérom a identifikačnými
médiami.

Softvér Xesar
V softvéri Xesar sa uskutočňuje všetka
správa. Tu sa pridáva personál, odovzdávajú
prístupové oprávnenia, spravujú časy a
mnoho ďalšieho.
Prostredníctvom rozhraní môže softvér
komunikovať s vašimi systémami alarmu,
inteligentnej budovy, zaznamenávania času
a systémami s dátami personálu.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Nástenná čítačka Xesar
S online nástennou čítačkou Xesar môže vrátnik
otvárať dvere dodávateľom na účely dodávky aj z
recepcie. Vďaka monitorovaniu v reálnom čase tiež
vidí, či a kedy boli dvere otvorené a zatvorené.

Synchronizácia
Údržbové úlohy sa prehľadne zobrazujú
na tablete Xesar. Synchronizácia dát so
softvérom sa uskutočňuje bezkáblovo cez
W-LAN.
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Prehľad systému | Virtuálna sieť
Funguje to takto
Virtuálna sieť systému Xesar využíva identifikačné médiá nachádzajúce sa v obehu
na výmenu informácií medzi softvérom a dvermi, a takto systém neustále udržuje
v aktuálnom stave.
Prostredníctvom nástennej čítačky Xesar s online riadiacou jednotkou sa
identifikačné médiá predlžujú o nastavené trvanie platnosti a nahrávajú sa na
ne aktualizačné informácie (čierna listina). Cestou cez budovu sa tieto následne
prenášajú na dvere. Pri tomto identifikačné médiá aktualizujú stav dverí a zbierajú
informácie dverí (stav batérie, prístupové udalosti, vymazania alebo otvorenia
zablokovaných identifikačných médií), ktoré sa na online nástennej čítačke Xesar
nahrávajú späť do softvéru.

Čierna listina
prenesená!
Slabá batéria!

Prístup
odmietnutý!
Čierna listina
prenesená!

Čierna listina
prenesená!

Bezpečnostný
status
Odovzdávanie a preberanie bezpečnostných
aktualizácií

Nová karta vydaná
Pri prechádzaní budovou karta distribuuje
všetky nové informácie a odovzdáva
systému nazbierané prístupové udalosti
a bezpečnostné aktualizácie.

Čierna listina | Stará karta zablokovaná
Došlo k strate karty alebo sa dostala do
neoprávnených rúk? Karta sa zablokuje a ide na
čiernu listinu!

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Prehľad systému

Bezpečnosť | úplne transparentný
Bezpečnosť nikdy nebola tak transparentná ako s Virtuálnou sieťou
Xesar. Lebo s automatickým vyhodnocovaním v reálnom čase neustále držíte krok
s najaktuálnejším stavom bezpečnosti v budove. Vždy a na prvý pohľad.
Na prvý pohľad a prehľadne:
› Stav dverí – Bola čierna listina prenesená na všetky dvere?
› Čierna listina – Ktoré identifikačné médiá boli zablokované?
› Stav batérie – Kedy je potrebná výmena batérie?
› Zablokované identifikačné médiá – Otvorili stratené identifikačné médiá dvere?
› Tlačidlo Vymazať – Ktoré zablokované identifikačné médiá boli pri dverách s konečnou
platnosťou vymazané?

Automatické deaktivovanie
zablokovaných
identifikačných médií
Ak sa uskutoční pokus o otvorenie
identifikačným médiom, ktoré
sa nachádza na čiernej listine,
dverový komponent identifikačné
médium vymaže a toto následne
nedokáže otvoriť už ani dvere
bez aktuálnej čiernej listiny.
Ostatné médiá si túto informáciu
zoberú so sebou a odovzdajú ju
softvéru. Dodatočne sa informuje
aj o otvoreniach zablokovanými
identifikačnými médiami.
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KeyCredit Xesar Lifetime
S vydaním Xesar 3.0 je na prevádzku systému Xesar okrem
množstevného kreditu 10, 50, 100 teraz k dispozícii aj
neobmedzený časový kredit. Najlepšou voľbou pre veľké
systémy s častými zmenami oprávnení je KeyCredit Xesar
Lifetime.
›› strana 135, 138
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Prehľad systému | Režim jedného alebo viacerých používateľov
Administrátorský softvér Xesar je s vydaním 3.0 teraz ešte
flexibilnejší. Môžete ho používať v režime jedného alebo viacerých
používateľov. Príslušne podľa toho, čo sa lepšie hodí k vašej IT
infraštruktúre a vašej firme.

Príklad
režimu jedného používateľa,
offline
V režime jedného používateľa spravuje uzamykací systém
Xesar jedna osoba sama prostredníctvom jedného PC.
Vytvára nové identifikačné médiá, mení oprávnenia a
má neustále na očiach stav zabezpečenia systému.

Administrátor

PC
Softvér Xesar
Windows 10 Pro

Synchronizácia
Komponenty
Xesar

Editor

Identifikačné médiá
Xesar

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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V klientsko-serverovom režime viacerých používateľov
založenom na prehliadači sú viacerí klienti
prostredníctvom siete LAN alebo W-LAN spojení
so serverom. Používateľmi môžu byť zamestnanci
recepcie, personalisti, údržboví technici a správcovia
inštalácií, ktorí vykonávajú svoje úlohy súčasne v
režime viacerých používateľov.

Administrátor

Windows 10 Pro

Server
Softvér Xesar

Prehľad systému

Príklad
Režim viacerých
používateľov, online

Editor

Synchronizácia
Komponenty
Xesar

napr.
VPN

WWW

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

online nástenná
čítačka
Personálne oddelenie
Prevádzky

Identifikačné médiá
Xesar

Klienti
Recepcia
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Prehľad systému | Postupy
Inštalácia softvéru a komponentov Xesar

Montáž komponentov
Montáž produktov systému
Xesar v jednoduchých krokoch.

Inštalácia softvéru Xesar
Jednoducho si stiahnite
softvér Xesar a nainštalujte ho
pomocou návodu na inštaláciu.

Nastavenie softvéru Xesar
Uskutočnite základné
nastavenia v softvéri Xesar.

Pridanie osôb a vytvorenie identifikačných médií

KeyCredit

Lifetime

Používanie kreditov
KeyCredit
Dobíjajte si kredity KeyCredit
podľa počtu potrebných
prístupových oprávnení alebo
využívajte licenciu Lifetime.

Vytvorenie identifikačných
médií
Údaje sa prostredníctvom
editora prenášajú na
identifikačné médium. Toto je
teraz pripravené na použitie.

Zadávanie osôb a
oprávnenia pre dvere
Jednej osobe sa dajú priradiť
viaceré identifikačné médiá s
rozličnými oprávneniami.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Prehľad systému

Inicializácia dverových komponentov

Zaregistrovanie dverí
Zadanie prístupových
komponentov podľa
parametrov dverí, oblastí,
otváracích dôb a pod.

Synchronizácia
tabletu Xesar
Dáta sa na tablet Xesar
prenášajú cez WLAN.

Synchronizácia dverí
Pripojte tablet Xesar na
prístupové komponenty
a preneste údaje.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Správa osôb | Prečítanie informácií

Prístupové oprávnenie
Vytváranie nových
identifikačných médií
prostredníctvom editora.
Prenos zmien oprávnení
na identifikačné médiá sa
uskutočňuje prostredníctvom
editora alebo online nástennej
čítačky.

Žiadne prístupové
oprávnenie
Pomocou tabletu Xesar
alebo identifikačných médií
(Virtuálna sieť) sa čierne listiny
neoprávnených osôb prenášajú
na offline dvere.
Takto môžete identifikačnému
médiu, napr. aj cez nástennú
čítačku prostredníctvom
DeleteKey, odobrať všetky
oprávnenia.

Kto, kde a kedy bol?
Pomocou Virtuálnej siete sa
informácie o dverách, napr.
čierna listina, počet otvorení,
prístupy, stav batérie a
mnoho ďalšieho, distribuujú
po budove prostredníctvom
identifikačných médií. Keď
to musí ísť rýchlo, používajte
tablet Xesar.
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Kovanie Xesar

Kovanie Xesar
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Kovanie Xesar | Výhody
Dizajn
Ďalšie výhody
Identický dizajn kovaní vnútri
a vonku
› K dispozícii aj bez elektroniky

›

Jednoliaty kus
Kovanie Xesar sa vyznačuje
dizajnom bez kompromisov. Pri
stvárnení sa presadili najvyššie
formálne požiadavky.

Správny materiál
Kovanie Xesar je k dispozícii vo
farbách matná ušľachtilá oceľ
(štandardne), leštená ušľachtilá
oceľ alebo leštená mosadz.

Každému jeho kľučku
Klasický sortiment kľučiek
zahrňuje tri tvary U, L, W, ktoré
sa jednoducho vždy hodia. Pre
dvere s rúrkovým rámom je
špeciálna kľučka R.

Funkcia

Vhodné pre dvere
v únikových cestách
Súprava panikových tyčí robí
kovanie Xesar vhodným pre
každé únikové dvere.

Rozšírená funkčnosť
Vďaka voliteľnému
zabudovaniu mechanickej
cylindrickej vložky vyplýva
možnosť mechanického
núdzového odomknutia.

Jednoduchá výmena batérie
Stačí pár úkonov a tri
bežné batérie typu AAA sú
vymenené.

Ďalšie výhody
› Voľne sa otáčajúca
vonkajšia kľučka ponúka
vysokú ochranu proti
manipulácii
› Vnútorná kľučka je vždy
zapojená
› Časové alebo manuálne
trvalé otvorenie
› S funkciou čiernej listiny
› Protokol ukladá posledných
1 000 udalostí
› Jednoduchá aktualizácia
pomocou tabletu Xesar
› Dlhá životnosť batérie
Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Ďalšie výhody
› Vhodný pre všetky bežné
zámky
› Vhodný pre viacbodové
uzamykanie s dráhou kľučky
do 40° (v závislosti od
zabudovaného zapusteného
zámku)
› 3-bodové zoskrutkovanie
pre zvýšené bezpečnostné
požiadavky
› Protipožiarna ochrana
90 min.
› Šifrovanie AES

Použitie v exteriéri
Kovanie Xesar odoláva vetru
a dažďu so stupňom ochrany
IP55 (s priloženými tesneniami)
a je vhodné pre rozsah teploty
od –20 do +60 °C.

Vysoká zaťažiteľnosť
V kombinácii so špeciálnou
podkladovou platňou je
kovanie Xesar vhodné na
použitie na ťažkých dverách.

Ohňovzdorná verzia
Inovatívny spôsob montáže
protipožiarneho kovania
väčšinou umožňuje použitie na
protipožiarnych dverách bez
nutnosti vykonania nového
požiarnotechnického posudku.

Kovanie Xesar

Technika

Montáž

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Ďalšie výhody
› Jednoduchá montáž
› Prispôsobiteľné dverám
vľavo/vpravo
› Nie je potrebný žiadny
špeciálny montážny nástroj
› Podpora prostredníctvom
montážnych videí
a montážneho návodu
› Vŕtacia šablóna pre rýchlejšiu
montáž
Nasadenie štítkov
Na pripravené dvere nasaďte
vonkajší štítok a prestrčte kábel
k vnútornej strane. Nasaďte
vnútorný štítok, zoskrutkujte
s vonkajším štítkom a nastrčte
kábel.

Batéria a kryt
Vložte batérie do priehradky
na batérie, nasaďte vnútorný
štítok a zafixujte ho závitovým
kolíkom.

Montáž kľučky
Nasaďte kľučku a zafixujte ju
závitovým kolíkom.

QR kódy s montážnym videom
k dispozícii!
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Kovanie Xesar | Jednostranný prístup
Náhľad
zvonku

Montáž

Náhľad
zvnútra

QR kód
montážneho videa

Normy a smernice

EN
1906

EN
179

90 min

IP55

102

120

V ušľachtilom dizajne
s jednostranným prístupom
je kovanie Xesar vhodné pre
vnútorné a vonkajšie dvere so
zvýšenými bezpečnostnými
požiadavkami.

Pri tomto sa kovanie Xesar
najlepšie hodí pre dvere s plným
krídlom a rúrkovým rámom, ako
aj ťažké dvere.

280
95–145
21.5

°

≤40

°

≤40

°

17.5
20
85.5

≤40

40

47–110

125
280

40

83

Príklady použitia

Vnútri a vonku
Kovanie Xesar sa hodí pre
dvere s plným krídlom pri
použití v interiéri a exteriéri.

Hodí sa všade
Štíhly dizajn kovania umožňuje
použitie na dverách s rúrkovým
rámom.

Aj keď je to ťažké
Prostredníctvom funkčného
príslušenstva sa dajú riešiť aj
špeciálne prístupové situácie,
napr. montáž na ťažké dvere
prostredníctvom špeciálnej
podkladovej platne.

Na úteku
Kovanie Xesar sa môže
používať v únikových
východoch podľa EN 179.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Tvary kľučky

U|L|W|R

Štvorhran kľučky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchová úprava

EM – matná ušľachtilá oceľ | EP – leštená ušľachtilá oceľ | MP –
leštená mosadz

Hrúbka krídla dverí

T[Hrúbka krídla dverí mm] – 39 až 114 mm

Otvor vonku/vnútri

BB – slepé/slepé | BG – slepé/dierované | GB – dierované/slepé
GG – dierované/dierované

Dierový profil a vzdialenosť
v mm

Europrofil E: E47 | E48 | E49 | E55 | E62 | E70 | E72 | E78 | E85 |
E88 | E90 | E92 | E98 pre 98,5 | E10 pre 100 | E11 pre 110 |
Okrúhly profil R: R74 | R78 | R94
žiadny otvor: E00

Bezpečnostné znaky

Normy a smernice

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Technická montážna situácia

Voľne sa otáčajúca vonkajšia kľučka proti manipulácii | 3-bodové
zoskrutkovanie | núdzový prúd prostredníctvom programovacieho rozhrania | kombinovateľné s cylindrickou vložkou
s mechanickým núdzovým odomknutím | šifrovanie AES
Testované podľa CE | Osvedčenie o zhode pre protipožiarnu
ochranu | EN 1634: 90 minút | ÖNORM 3859: 90 minút |
EN 1906 | EN 179 | Ochrana IP55 s použitím priloženého
tesnenia (bez tesnenia IP52) | DIN 18257: ES0 (so stabilizačnou
doskou) | ÖNORM B5351: WB1 (ÖNORM B5338: WK1)
Vnútorné a vonkajšie dvere kombinovateľné s bežnými zámkami
pre dvere s plným krídlom s dráhou kľučky do 40° (v závislosti
od zabudovaného zapusteného zámku) | kombinovateľné so
samozamykacími zámkami pre únikové dvere podľa EN 179/
EN 1125 | vhodné pre ohňovzdorné dvere

Rozmery štítku

40 × 280 mm

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

3 ks alkalických batérií AAA | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická a akustická

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota vonku –20 °C až +60 °C, vnútri 0 °C až +60 °C
(v závislosti od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre ≥ 200 000 cyklov podľa EN 1906

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Kovanie | Skrutková súprava | 3 kusy alkalických batérií AAA |
Montážny návod | Dôležité upozornenia | Vŕtacia schéma

Verzie
Tvar kľučky

Štvorhran kľučky

Povrchová úprava

Hrúbka krídla dverí

Kovanie Xesar

Technické informácie

Otvor

Dierový profil a vzdialenosť

Príslušenstvo

Verzie a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 52
Príslušenstvo pozri ›› strana 54

Objednanie
Kód výrobku

E.X.BE.Z1.[Tvar kľučky].[Štvorhran kľučky].[Povrchová úprava].
[Hrúbka krídla dverí].[Otvor].[Dierový profil a vzdialenosť]

Príklad

E.X.BE.Z1.U.80.EM.T94.BB.E00
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
KOVANIE XESAR | VÝHODY | JEDNOSTRANNÉ | PRE PROTIPOŽIARNE DVERE | PRE PANIKOVÉ DVERE | BEZ ELEKTRONIKY | VERZIE A VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI | PRÍSLUŠENSTVO

Kovanie Xesar | Pre protipožiarne dvere
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Normy a smernice

EN
1906

EN
179

90 min

IP52

120

Kovanie Xesar s ušľachtilým
dizajnom s jednostranným
prístupom pre ohňovzdorné
dvere je špeciálne vhodné pre
interiér a exteriér.

280

125
280

°

40

≤40

20.5
23
88.5

°

°

40

≤40

≤40

95–145
21.5

Kovanie Xesar, jednostranný
prístup, pre protipožiarne dvere
sa najlepšie hodí pre dvere
s plným krídlom a rúrkovým
rámom.

Na základe flexibilných
montážnych bodov nie sú
potrebné žiadne dodatočné
otvory. Preto sa môže vynechať
nákladné obstarávanie
posudkov protipožiarnych dverí.

86

Príklady použitia

Protipožiarne dvere s plným
krídlom
Kovanie Xesar pre
ohňovzdorné dvere sa hodí
pre dvere s plným krídlom pri
použití v interiéri a exteriéri.

Protipožiarne dvere
s rúrkovým rámom
Štíhly dizajn umožňuje použitie
na dverách s rúrkovým rámom
v interiéri a exteriéri.

Na úteku
Kovanie Xesar sa môže
používať v núdzových
východoch podľa EN 179.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Tvar kľučky

U|L|W|R

Štvorhran kľučky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchová úprava

EM – matná ušľachtilá oceľ | EP – leštená ušľachtilá oceľ | MP –
leštená mosadz

Hrúbka krídla dverí

T[Hrúbka krídla dverí mm] – 39 až 114 mm

Otvor vonku/vnútri

BB – slepé/slepé

Vzdialenosť v mm

E00 – žiadny otvor

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúca vonkajšia kľučka proti manipulácii | núdzový
prúd prostredníctvom programovacieho rozhrania | šifrovanie
AES

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Normy a smernice

Testované podľa CE | Osvedčenie o zhode pre protipožiarnu
ochranu | EN 1634: 90 minút | ÖNORM 3859: 90 minút |
EN 1906 | EN 179 | stupeň ochrany IP52 | DIN 18257: ES0 (so
stabilizačnou doskou) | ÖNORM B5351: WB1 (ÖNORM B5338:
WK1)

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere | kombinovateľné s bežnými
zámkami pre dvere s plným krídlom s dráhou kľučky do
40° (v závislosti od zabudovaného zapusteného zámku) |
kombinovateľné so samozamykacími zámkami pre únikové
dvere podľa EN 179/EN 1125 | vhodné pre ohňovzdorné dvere

Rozmery štítku

40 × 280 mm

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

3 ks alkalických batérií AAA | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická a akustická

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota vonku –20 °C až +60 °C, vnútri 0 °C až +60 °C
(v závislosti od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre ≥ 200 000 cyklov podľa EN 1906

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Kovanie | Skrutková súprava | 3 kusy alkalických batérií AAA |
Montážny návod | Dôležité upozornenia | Protipožiarny laminát

Verzie
Tvar kľučky

Štvorhran kľučky

Povrchové úpravy

Hrúbka krídla dverí

Kovanie Xesar

Technické informácie

Príslušenstvo

Verzie a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 52
Príslušenstvo pozri ›› strana 54

Objednanie
Kód výrobku

E.X.BE.FS.[Tvar kľučky].[Štvorhran kľučky].[Povrchová úprava].
[Hrúbka krídla dverí].BB.E00

Príklad

E.X.BE.FS.U.90.EM.T94.BB.E00

47

XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
KOVANIE XESAR | VÝHODY | JEDNOSTRANNÉ | PRE PROTIPOŽIARNE DVERE | PRE PANIKOVÉ DVERE | BEZ ELEKTRONIKY | VERZIE A VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI | PRÍSLUŠENSTVO

Kovanie Xesar | Pre panikové dvere
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Normy a smernice

EN
1906

EN
179

90 min

EN
1125

120

Príkladmi použitia sú únikové
dvere vo verziách dverí s plným
krídlom a rúrkovým rámom,
ako aj pre ťažké dvere.

°

°

≤40

≤40

°

280
47–110

125

≤40

20

IP55

Kovanie Xesar s ušľachtilým
dizajnom s jednostranným prístupom pre panikové dvere je
špeciálne vhodné pre únikové
dvere s prvkami panikového
výstupu.

110
18

95–145
21.5

40

102

110

40

85.5

Príklady použitia

Únikové dvere s tyčovou
rukoväťou
Kovanie Xesar pre panikové
dvere sa hodí pre kombináciu
s tyčovými rukoväťami podľa
EN 1125.

Únikové dvere s tlačnými
tyčami
Kovanie Xesar sa hodí pre
kombináciu s tyčovými
rukoväťami podľa EN 1125.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Verzie

Tvar kľučky

U|L|W|R

Štvorhran kľučky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchová úprava

EM – matná ušľachtilá oceľ | EP – leštená ušľachtilá oceľ | MP –
leštená mosadz

Hrúbka krídla dverí

T[Hrúbka krídla dverí mm] – 39 až 114 mm

Otvor vonku/vnútri

BB – slepé/slepé | GB – dierované/slepé

Dierový profil a vzdialenosť
v mm

Europrofil E: E47 | E48 | E49 | E55 | E62 | E70 | E72 | E78 | E85 |
E88 | E90 | E92 | E98 pre 98,5 | E10 pre 100 | E11 pre 110 |
Okrúhly profil R: R74 | R78 | R94 žiadny otvor: E00

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúca vonkajšia kľučka proti manipulácii | 3-bodové
zoskrutkovanie | núdzový prúd prostredníctvom programovacieho rozhrania | kombinovateľné s cylindrickou vložkou
s mechanickým núdzovým odomknutím | šifrovanie AES

Povrchová úprava

Normy a smernice

Testované podľa CE | Osvedčenie o zhode pre protipožiarnu
ochranu | EN 1634: 90 minút | ÖNORM 3859: 90 minút |
EN 1906 | EN 179 | EN 1125 | Ochrana IP55 s použitím
priloženého tesnenia (bez tesnenia IP52) | DIN 18257: ES0 (so
stabilizačnou doskou) | ÖNORM B5351: WB1 (ÖNORM B5338:
WK1)

Hrúbka krídla dverí

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere | kombinovateľné s bežnými
zámkami pre dvere s plným krídlom s dráhou kľučky do
40° (v závislosti od zabudovaného zapusteného zámku) |
kombinovateľné so samozamykacími zámkami pre únikové
dvere podľa EN 179/EN 11251 | vhodné pre ohňovzdorné dvere

Rozmery štítku

40 × 280 mm

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

3 ks alkalických batérií AAA | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota vonku –20 °C až +60 °C, vnútri 0 °C až +60 °C
(v závislosti od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre ≥ 200 000 cyklov podľa EN 1906

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Kovanie | Skrutková súprava | 3 kusy alkalických batérií AAA
| Montážny návod | Dôležité upozornenia | Vŕtacia schéma |
Paniková tyč nie je obsiahnutá v rozsahu dodávky

Tvar kľučky

Štvorhran kľučky

Kovanie Xesar

Technické informácie

Otvor

Dierový profil a vzdialenosť

Príslušenstvo

Verzie a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 52
Príslušenstvo pozri ›› strana 54

Objednanie
Kód výrobku

E.X.BE.AP.[Tvar kľučky].[Štvorhran kľučky].[Povrchová úprava].
[Hrúbka krídla dverí].[Otvor].[Dierový profil a vzdialenosť]

Príklad

E.X.BE.AP.U.90.EM.T94.BB.E00
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
KOVANIE XESAR | VÝHODY | JEDNOSTRANNÉ | PRE PROTIPOŽIARNE DVERE | PRE PANIKOVÉ DVERE | BEZ ELEKTRONIKY | VERZIE A VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI | PRÍSLUŠENSTVO

Kovanie Xesar | Bez elektroniky
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Normy a smernice

EN
1906

EN
179

90 min

Kovanie Xesar bez elektroniky
je najlepšie vhodné pre dvere
s plným krídlom a rúrkovým
rámom, ako aj ťažké dvere.

102

120

Kovanie Xesar s ušľachtilým
dizajnom bez elektroniky je
vhodné pre dvere v systémoch
Xesar, ktoré majú mať rovnaký
dizajn, avšak nepotrebujú
žiadnu kontrolu prístupu.

95–146
21.5

°

≤40

°

≤40

17.5
17.5
83

°

40

≤40

280
47–110

125
280

40

83

Príklady použitia

Vnútri a vonku
Kovanie Xesar je vhodné pre
dvere s plným krídlom pri
použití v interiéri a exteriéri.

Jednoducho sa vždy hodí
Štíhly dizajn umožňuje použitie
na dverách s rúrkovým rámom
v interiéri a exteriéri.

Na úteku
Kovanie Xesar sa môže
používať v únikových
východoch podľa EN 179.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Tvar kľučky

U|L|W|R

Štvorhran kľučky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchová úprava

EM – matná ušľachtilá oceľ | EP – leštená ušľachtilá oceľ | MP –
leštená mosadz

Hrúbka krídla dverí

T[Hrúbka krídla dverí mm] – 39 až 114 mm

Otvor vonku/vnútri

BB – slepé/slepé | BG – slepé/dierované | GB – dierované/slepé |
GG – dierované/dierované

Dierový profil a vzdialenosť
v mm

Europrofil E: E47 | E48 | E49 | E55 | E62 | E70 | E72 | E78 | E85 |
E88 | E90 | E92 | E98 pre 98,5 | E10 pre 100 | E11 pre 110 |
Okrúhly profil R: R74 | R78 | R94 žiadny otvor: E00

Bezpečnostné znaky

Zvýšená ochrana proti sabotáži vďaka 3-bodovému zoskrutkovaniu

Normy a smernice

Osvedčenie o zhode pre protipožiarnu ochranu | EN 1634: 90
minút | ÖNORM 3859: 90 minút | EN 1906 | EN 179

Hrúbka krídla dverí

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere | kombinovateľné s bežnými
zámkami pre dvere s plným krídlom s dráhou kľučky do
40° (v závislosti od zabudovaného zapusteného zámku) |
kombinovateľné so samozamykacími zámkami pre únikové
dvere podľa EN 179/EN 1125 | vhodné pre ohňovzdorné dvere

Otvor

Rozmery štítku

40 × 280 mm

Podmienky nasadenia

Pre ≥ 200 000 cyklov podľa EN 1906

Rozsah dodávky

Kovanie | Skrutková súprava | Montážny návod Dôležité
upozornenia | vŕtacia schéma

Tvar kľučky

Štvorhran kľučky

Povrchová úprava

Kovanie Xesar

Technické informácie

Verzie a voliteľné
možnosti

Dierový profil a vzdialenosť

Príslušenstvo

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Verzie a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 52
Príslušenstvo pozri ›› strana 54

Objednanie
Kód výrobku

E.X.BE.Z0.[Tvar kľučky].[Štvorhran kľučky].[Povrchová úprava].
[Hrúbka krídla dverí].[Otvor].[Dierový profil a vzdialenosť]

Príklad

E.X.BE.Z0.U.80.EM.T94.BB.E00
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
KOVANIE XESAR | VÝHODY | JEDNOSTRANNÉ | PRE PROTIPOŽIARNE DVERE | PRE PANIKOVÉ DVERE | BEZ ELEKTRONIKY | VERZIE A VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI | PRÍSLUŠENSTVO

U

››

Kľučka U

L

››

Kľučka L

W

››

Kľučka W

R

››

Kľučka R

Kľučka R: špeciálne pre
dvere s plným krídlom,
na zabránenie privretiu
ruky.

FS

AP

Z0

Vonkajšia strana

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Dierový profil
a vzdialenosť

Otvor

Hrúbka krídla dverí

Povrchová úprava

BE

Štvorhran kľučky

X

Tvar kľučky

Elektronika

E

Model

Xesar

Kovanie Xesar | Verzie a voliteľné možnosti
Elektronika

52

Odmerajte vzdialenosť od
štvorhranu kľučky po stred
jadra cylindrickej vložky

››

BB

››

BG

Vzdialenosť

››

GB

Z0

Otvor (vonku/vnútri)

Z1

AP

FS

Slepé | slepé

   

Slepé | dierované

 

Dierované | slepé

  

Dierované | dierované  

Europrofil E
E47 | E48 | E49 | E55
E62 | E70 | E72 | E78
E85 | E88 | E90 | E92
E98 (98,5 mm) | E10 (100 mm)
E11 (110 mm)

GG

››

Okrúhly profil R
R74 | R78 | R94

R..

Hrúbka krídla dverí mm:
39 až 114 mm

T..

Kovanie Xesar

››
Dierový
profil

E..

E00 (žiadny otvor)

Upozornenie: Keď nie je potrebný žiadny otvor,
treba udať vzdialenosť E00

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Upozornenie: + 2 mm s podložkou pre ťažké dvere

Z1

FS

Vnútorná strana

AP

›

EM

››

Matná ušľachtilá oceľ

EP

››

Leštená ušľachtilá oceľ

MP

››

Leštená mosadz

80

››

Štvorhranný kolík kľučky, 8 mm

85

››

Štvorhranný kolík kľučky, 8,5 mm

90

››

Štvorhranný kolík kľučky, 9 mm
Upozornenie: potrebné pre únikové a panikové dvere

Vhodné produkty
Rozsiahle príslušenstvo kovania (pozri ďalšiu stranu)
Profilová cylindrická vložka (pozri produktový katalóg pre mechanické
uzamykacie systémy)

›
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
KOVANIE XESAR | VÝHODY | JEDNOSTRANNÉ | PRE PROTIPOŽIARNE DVERE | PRE PANIKOVÉ DVERE | BEZ ELEKTRONIKY | VERZIE A VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI | PRÍSLUŠENSTVO

Kovanie Xesar | Príslušenstvo
Podkladová platňa
Na zakrytie jestvujúcich otvorov pri výmene kovaní na jestvujúcich dverách. Dizajn je zosúladený
s vonkajším obrysom kovania. Dostupné v troch verziách povrchovej úpravy a veľkosti.

Symbolické
vyobrazenie

Balná jednotka

2

Rozmery

B52 – 52 × 292 × 2 mm | B65 – 65 × 305 × 2 mm | B76 – 76 × 316 × 2
mm

Povrchová úprava

EM – matná ušľachtilá oceľ | EP – leštená ušľachtilá oceľ | MP – leštená
mosadz

Kód výrobku

E.ZU.BE.UP.[Rozmer].[Povrchová úprava]

Príklad

E.ZU.BE.UP.B52.EM

Podkladová platňa pre ťažké dvere
Na použitie kovania Xesar na ťažkých dverách, ako sú napr. bezpečnostné dvere. Vhodné tiež na
zakrytie jestvujúcich otvorov. Dostupné v troch verziách povrchovej úpravy.

Symbolické
vyobrazenie

Rozmery

60 × 300 × 10 mm

Balná jednotka

2

Povrchová úprava

EM – matná ušľachtilá oceľ | EP – leštená ušľachtilá oceľ | MP – leštená
mosadz

Kód výrobku

E.ZU.BE.UP.BST.[Povrchová úprava]

Príklad

E.ZU.BE.UP.BST.EM

Vŕtacia šablóna
Vysokokvalitná vŕtacia šablóna na jednoduchú prípravu dverí pri montáži kovaní Xesar a kľučiek
Xesar. Prestaviteľný doraz zabezpečuje správnu orientáciu otvorov a umožňuje nastavenie prispôsobené požiadavkám príslušných dverí. Prostredníctvom vŕtacích puzdier z tvrdého kovu je aj pri
intenzívnom používaní garantovaná dlhá životnosť.
Kód výrobku

E.ZU.BE.BS.V1

Symbolické
vyobrazenie

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Set náhradných batérií
Set náhradných batérií, pozostávajúci z 10 bežných batérií AAA.
Kód výrobku

E.ZU.BAT.AAA.V1.M10

Núdzový zdroj prúdu
Ak by sa batérie pri nízkom stave napriek výstražnému upozorneniu včas nevymenili, potrebujete
núdzový zdroj prúdu na zásobovanie kovania Xesar
potrebným napätím.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Kód výrobku

Kovanie Xesar

Symbolické vyobrazenie

E.ZU.NG.V1
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Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Kľučka Xesar

Kovanie Xesar

Kľučka Xesar
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Kľučka Xesar | Výhody
Dizajn
Ďalšie výhody
› Optická a akustická indikácia
stavu a funkcie
› Žiadne viditeľné
zoskrutkovania
› K dispozícii súprava kľučky
bez elektroniky s rovnakým
dizajnom
› Možná zákaznícky špecifická
rozetová kľučka na vnútornej
strane
Kompaktný dizajn
Spája harmonické úlohy
elektroniky a mechaniky
v malom priestore.

Vysokokvalitné povrchové
úpravy
Všetky verzie sú voliteľne
k dispozícii v matnej ušľachtilej
oceli (štandardne), leštenej
oceli alebo leštenej mosadzi.

Tvar kľučky
Vhodná kľučka pre každý vkus.
Tri klasiky: U, L a W.

Funkcia

Ideálna aj pre sklené dvere
S vhodným zámkom sa kľučka
Xesar integruje aj do každých
sklených dverí.

Rozšírená funkčnosť
Vďaka voliteľnému
zabudovaniu mechanickej
cylindrickej vložky sa podľa
zvoleného typu zámku
dosahujú dodatočné aplikácie
(napr. núdzové odomknutie).

Vhodná pre únikové dvere
Kľučka Xesar je kompatibilná aj
so zámkami pre únikové dvere
podľa EN 179.

Ďalšie výhody
› Voľne sa otáčajúca vonkajšia
kľučka ponúka
vysokú ochranu proti
manipulácii
› Vnútorná kľučka je vždy
zapojená
› Časové alebo manuálne
trvalé otvorenie
› Funkcia čiernej listiny
› Protokol ukladá posledných
1 000 udalostí
› Jednoduchá aktualizácia
pomocou tabletu Xesar
› Jednoduchá výmena batérie
› Dlhá životnosť batérie

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Technika
Ďalšie výhody
› Zásobovanie elektrickým
prúdom prostredníctvom
bežnej batérie CR123A
› Protipožiarna ochrana
90 min.
› Šifrovanie AES

40°

Vysoká kompatibilita zámku
Zachovávaním podstatných
noriem pre zámky nie sú
potrebné žiadne zvláštne
zapustené zámky.

Až do 40° dráhy kľučky
(v závislosti od zabudovaného
zapusteného zámku)
Z dôvodu dlhej dráhy kľučky sa
kľučka Xesar dá kombinovať aj
so špeciálnymi zámkami (napr.
viacbodové zamykanie).

Kľučka Xesar

Najviac vhodné na
dovybavenie
Zachovaním štandardu 38 mm
pri zoskrutkovaní nie sú na
dverách často potrebné žiadne
dodatočné otvory.

Kovanie Xesar

38 mm

Montáž
Ďalšie výhody
Jednoduchá montáž
Prispôsobiteľná dverám
vľavo/vpravo
› Nie je potrebný žiadny
špeciálny montážny nástroj
› Podpora prostredníctvom
montážnych videí a návodu
› Vŕtacia šablóna pre rýchlejšiu
montáž

›
›

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Jednoduché nasadenie
Nasaďte vonkajší konštrukčný
celok na pripravené dvere. Nie
je potrebná žiadna kabeláž cez
dvere.

Rýchle zoskrutkovanie
Zoskrutkujte vnútornú
a vonkajšiu stranu, aretujte
vnútornú rozetu a zafixujte
pomocou závitového kolíka.

Vloženie batérie
Vložte batériu do rúrky kľučky
vonkajšej kľučky a zafixujte
pomocou závitového kolíka.

QR kódy s
montážnym videom k dispozícii!
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Kľučka Xesar | Jednostranný prístup
Montáž

Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra
QR kód
montážneho videa

Normy

EN
1906

EN
179

90 min

IP40

11
23

135
56

11.5

96

55

Kľučka Xesar je organizačný
produkt pre dvere s plným
krídlom v interiéri, ktorá je
vynikajúco kombinovateľná
s profilovými cylindrickými
vložkami.

Kľučka Xesar s jednostranným
prístupom sa najlepšie hodí pre
dvere s plným krídlom a sklené
dvere, pre dvere kancelárie,
zasadacej miestnosti
a technickej miestnosti, ako aj
protipožiarne a únikové dvere.

Mechanické núdzové
odomknutie
Kľučka Xesar je v oblasti rozety
kombinovateľná s profilovými
vložkami, a preto je ju obzvlášť
jednoducho možné vybaviť
mechanickým núdzovým
odomknutím.

Vždy pripravená na únik
Kľučka Xesar je vhodná aj
pre dvere vybavené zámkami
certifikovanými podľa EN 179.

28

72

55

°

°
55

≤40

°
≤40°

≤40

≤40

76.5

55

55

9.5

Príklady použitia

Vnútorné dvere s plným
krídlom
Kľučka Xesar sa hodí pre
rozličné dvere v interiéri,
ako napr. dvere kancelárie,
zasadacej miestnosti
a technickej miestnosti.

Ideálna aj pre sklené dvere
Kľučka Xesar sa hodí k zámkom
sklených dverí podľa DIN a je
vhodná pre celosklenené
dvere napr. v kancelárskych
a zasadacích miestnostiach.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Verzie
U|L|W

Štvorhran kľučky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchová úprava

EM – matná ušľachtilá oceľ | EP – leštená ušľachtilá oceľ | MP –
leštená mosadz

Hrúbka krídla dverí

T[Hrúbka krídla dverí] – 35 až 95 mm

Orientácia kľučky

LI – vľavo | RE – vpravo

Rozeta cylindrickej vložky

REP – europrofil | RRP – okrúhly profil | RBL – slepé

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúca vonkajšia kľučka | možný núdzový prúd
prostredníctvom programovacieho rozhrania | kombinovateľná
s cylindrickou vložkou s mechanickým núdzovým odomknutím |
šifrovanie AES

Tvar kľučky

Štvorhran kľučky

Povrchová úprava

Normy a smernice

Testované podľa CE | Osvedčenie o zhode pre protipožiarnu
ochranu | | EN 1634: 90 minút | ÖNORM 3859: 90 minút |
EN 1906 | EN 179 | EN 16867¹ | stupeň ochrany IP40

Hrúbka krídla dverí

Technická montážna situácia

Kombinovateľná s bežnými zapustenými zámkami s dráhou
kľučky až do 40° (v závislosti od zabudovaného zapusteného
zámku), ako aj so samozamykacími zámkami pre únikové dvere
podľa EN 179 | Vhodná pre nasadenie na sklených dverách
v kombinácii s vhodným zámkom sklených dverí

Orientácia kľučky

Rozmery

96 × 56 mm

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

1 ks lítiová batéria CR123A | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota +5 °C až +50 °C (v závislosti od batérie) | Vlhkosť
vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre ≥ 200 000 cyklov podľa
EN 1906 | stupeň ochrany IP 40

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Kľučka | Skrutková súprava | Lítiová batéria CR123A | Montážny
návod | Dôležité upozornenia | Vŕtacia schéma

Kovanie Xesar

Tvar kľučky

Kľučka Xesar

Technické informácie

Voliteľné možnosti
Rozeta cylindrickej vložky

Príslušenstvo

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Verzie a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 64
Príslušenstvo pozri ›› strana 66

Objednanie
Kód výrobku

E.X.DR.Z1.[Tvar kľučky].[Štvorhran kľučky].[Povrchová úprava].
[Hrúbka krídla dverí].[Orientácia kľučky].[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.X.DR.Z1.U.80.EM.T94.LI
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Kľučka Xesar | Bez elektroniky
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Normy

EN
1906

EN
179

90 min

Kľučka Xesar bez elektroniky je
vhodná pre dvere v systémoch
Xesar, ktoré majú mať rovnaký
dizajn, avšak nepotrebujú
žiadnu kontrolu prístupu.

11.5

55

≤40

72

°

55

55

°

°

≤40

≤40

72

55

Kľučka Xesar bez elektroniky
sa najlepšie hodí pre dvere
s plným krídlom a sklené dvere,
pre dvere kancelárie, zasadacej
miestnosti a technickej
miestnosti, ako aj ohňovzdorné
a únikové dvere.

11.5

135

55

55

9.5

Príklady použitia

Ideálna aj pre sklené dvere
Kľučka Xesar sa hodí k zámkom
sklených dverí podľa DIN a je
vhodná pre plnozasklené
dvere, ako sú napr. kancelárske
a zasadacie miestnosti.

Mechanické núdzové
odomknutie
Kľučka Xesar je v oblasti rozety
kombinovateľná s profilovými
vložkami, a preto je ju obzvlášť
jednoducho možné vybaviť
mechanickým núdzovým
odomknutím.

Vždy pripravená na únik
Kľučka Xesar je vhodná aj
pre dvere vybavené zámkami
certifikovanými podľa EN 179.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Verzie
U|L|W

Štvorhran kľučky

80 – 8 mm | 85 – 8,5 mm | 90 – 9 mm

Povrchová úprava

EM – matná ušľachtilá oceľ | EP – leštená ušľachtilá oceľ | MP –
leštená mosadz

Hrúbka krídla dverí

T[Hrúbka krídla dverí] – 40 až 100 mm

Orientácia kľučky

LI – vľavo | RE – vpravo

Rozeta cylindrickej vložky

REP – europrofil | RRP – okrúhly profil | RBL – slepé

Bezpečnostné znaky

Možná kombinácia s cylindrickou vložkou s mechanickým
núdzovým odomknutím – oblasť cylindrickej vložky zostáva
voľná

Normy a smernice

Osvedčenie o zhode pre protipožiarnu ochranu| EN 1634:
90 minút | ÖNORM 3859: 90 minút | EN 1906 | EN 179

Technická montážna situácia

Kombinovateľná s bežnými zapustenými zámkami s dráhou
kľučky až do 40° (v závislosti od zabudovaného zapusteného
zámku), ako aj so samozamykacími zámkami pre únikové dvere
podľa EN 179 | Vhodná pre nasadenie na sklených dverách
v kombinácii s vhodným zámkom sklených dverí

Rozmery

Ø 55 mm

Podmienky nasadenia

pre ≥ 200 000 cyklov podľa EN 1906

Rozsah dodávky

Kľučka | Skrutková súprava | Montážny návod | Dôležité
upozornenia | Vŕtacia schéma

Tvar kľučky

Štvorhran kľučky

Povrchová úprava

Hrúbka krídla dverí

Orientácia kľučky

Kovanie Xesar

Tvar kľučky

Kľučka Xesar

Technické informácie

Voliteľné možnosti
Rozeta cylindrickej vložky

Príslušenstvo

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Verzie a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 64
Príslušenstvo pozri ›› strana 66

Objednanie
Kód výrobku

E.X.DR.Z0.[Tvar kľučky].[Štvorhran kľučky].[Povrchová úprava].
[Hrúbka krídla dverí].[Orientácia kľučky].[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.X.DR.Z0.U.80.EM.T94.LI
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››

Z1

Bez elektroniky

››

Z0

U

››

Kľučka U

L

››

Kľučka L

W

››

Rozeta cylindrickej
vložky
(voliteľné)

Hrúbka krídla dverí

Orientácia kľučky
LI

››

Vľavo

RE

››

Vpravo

Kľučka W
Vonkajšia strana

››

Z1

››

Z0

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Jednostranný prístup

Povrchová úprava

DR

Štvorhran kľučky

X

Tvar kľučky

Kľučka

E

Model

Xesar

Kľučka Xesar | Verzie a voliteľné možnosti
Elektronika

64

RRP

RBL

››

››

››
Hrúbka krídla dverí mm:
35 až 95 mm (Z1)
40 až 100 mm (Z0)

Kľučka Xesar

T..

Kovanie Xesar

Sle

pé

yp
ro
fil
Ok
rú
hl

Eu
ro
pr
ofi
l
REP

EM

››

Matná ušľachtilá oceľ

EP

››

Leštená ušľachtilá oceľ

MP

››

Leštená mosadz

80

››

Štvorhranný kolík kľučky, 8 mm

85

››

Štvorhranný kolík kľučky, 8,5 mm

90

››

Štvorhranný kolík kľučky, 9 mm

Z1

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

››

Z0

Upozornenie: Potrebné pre únikové dvere

Vnútorná strana

›

Vhodné produkty
Profilová cylindrická vložka (pozri produktový katalóg pre mechanické uzamykacie systémy)
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Kľučka Xesar | Príslušenstvo
Vŕtacia šablóna
Vysokokvalitná vŕtacia šablóna na jednoduchú prípravu dverí pri montáži kovaní Xesar a kľučiek
Xesar. Prestaviteľný doraz zabezpečuje správnu orientáciu otvorov a umožňuje nastavenie prispôsobené požiadavkám príslušných dverí. Prostredníctvom vŕtacích puzdier z tvrdého kovu je aj pri
intenzívnom používaní garantovaná dlhá životnosť.
Kód výrobku

E.ZU.BE.BS.V1

Symbolické vyobrazenie

Set náhradných batérií
Set náhradných batérií, pozostávajúci z 10 ks batérií CR123A
Kód výrobku

E.ZU.BAT.CR123A.V1.M10

Symbolické vyobrazenie

Núdzový zdroj prúdu
Ak by sa batérie pri nízkom stave napriek výstražnému upozorneniu včas nevymenili, potrebujete
núdzový zdroj prúdu na zásobovanie kľučky Xesar potrebným napätím.
Kód výrobku

E.ZU.NG.V1

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Kľučka Xesar

Kovanie Xesar

XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Cylindrická vložka
Xesar

Kľučka Xesar

Kovanie Xesar

Cylindrická vložka Xesar
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AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka Xesar | Výhody
Dizajn
Ďalšie výhody
Elegantný dizajn, ktorý sa
hodí ku každému kovaniu.

›

Dvojnásobná signalizácia
Cylindrická vložka Xesar
disponuje optickou
a akustickou signalizáciou
stavu a funkcie.

Rozličné povrchové úpravy
Kovové povrchové úpravy
cylindrickej vložky Xesar sú
k dispozícii vo farbách nikel,
leštený nikel alebo leštená
mosadz.

Ideálne zosúladené
Mechanický vnútorný
gombík je kvalitatívne veľmi
vysoko hodnotný a dokonale
zosúladený s celkovým
dizajnom.

Funkcia

Obojstranná kontrola
prístupu
Pre oblasti, v ktorých sa
vyžaduje kontrola aj pri
opustení priestoru.

Prevedenie v podobe
polvložky
Polvložka Xesar je vhodná do
kľúčových spínačov a takto
sa môže používať napr. pri
garážach.

Ďalšie výhody
› Časové alebo manuálne
trvalé otvorenie
› Možné externé zásobovanie
núdzovým prúdom
› Protokol ukladá posledných
1 000 udalostí
› S funkciou čiernej listiny
› Jednoduchá aktualizácia
pomocou tabletu Xesar
› Obzvlášť dlhá životnosť
batérie

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Modulové prevedenie
Modulová konštrukcia
cylindrickej vložky Xesar
umožňuje prispôsobenie
dĺžky priamo na mieste,
zjednodušuje skladovanie
a ponúka viac flexibility pri
montáži.

Protipaniková funkcia
Cylindrická vložka Xesar so
svojou patentovanou funkciou
vrátenia uzatváracieho
hrotu do pôvodnej polohy
je vhodná pre všetky bežné
uzávery núdzových východov
a panikové uzávery EN 179
a EN 1125.

Cylindrická vložka
Xesar

Ochrana proti odvŕtaniu
a vytiahnutiu jadra vložky
Cylindrická vložka Xesar má
vysokú mechanickú kvalitu
a je okrem iného vybavená
ochranou proti odvŕtaniu
a vytiahnutiu jadra vložky.

Kľučka Xesar

Ďalšie výhody
› Použitie v exteriéri
› Vhodná pre všetky bežné
zámky
› Aj pre viacbodové zamykania
› Funguje s bežnými batériami
CR2
› Protipožiarna ochrana
90 min.
› Šifrovanie AES

Kovanie Xesar

Technika

Montáž

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Ďalšie výhody
› Jednoduchá montáž
› Pre všetky bežné hrúbky
krídla dverí
› Podpora prostredníctvom
montážnych videí a návodu

Montáž vonkajšieho
gombíka
Vložte batérie do vonkajšieho
gombíka a namontujte ho
pomocou montážneho nástroja
na cylindrické vložky Xesar na
teleso cylindrickej vložky.

Zafixovanie cylindrickej
vložky
Cylindrická vložka Xesar sa
zoskrutkováva prostredníctvom
upevňovacej skrutky
cylindrickej vložky so zámkom.

Nasadenie vnútorného
gombíka
Montáž vnútorného gombíka.

QR kódy s montážnym videom
k dispozícii!
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka Xesar |
Jednostranný prístup europrofil SYMO KZ-S
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Montáž

QR kód s
montážnym videom

Normy a smernice

IP65

EN
15684

EN
179

90 min

EN
1125
Option

Cylindrická vložka Xesar s
jednostranným prístupom je
ideálnym riešením pre dvere s
maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami v interiéri
a exteriéri s vonkajšou
kontrolou prístupu. Zvonka
je kedykoľvek možný prístup
prostredníctvom mechanického

gombíka. Príkladmi nasadenia
sú dvere s plným krídlom
a dvere s rúrkovým rámom.
Keďže nie sú potrebné
žiadne vývrty, cylindrická
vložka Xesar je vhodná aj pre
jestvujúce dvere v pamiatkovo
chránených objektoch.

Montážny tip
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 114

Príklady použitia

Vonkajšie dvere budov
Cylindrická vložka Xesar sa
najlepšie hodí na zaistenie
hlavných, vedľajších alebo
zadných vchodov budovy.

Maximálna bezpečnosť
Cylindrická vložka Xesar
sa obzvlášť hodí pre
bezpečnostnokritické oblasti,
ako sú miestnosti so servermi.

Optimálna pri ochrane
pamiatok
Ideálna na vybavenie
historických dverí, na ktorých
sa na základe ochrany
pamiatok môže vymieňať iba
cylindrická vložka.

Únikové dvere podľa EN 179
Vďaka patentovanému
konceptu vrátenia
uzatváracieho hrotu do
pôvodnej polohy sa najlepšie
hodí pre únikové dvere
všetkého druhu.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Dĺžka cylindrickej vložky vnútri
I mm

K27 | K31 | K36 | K41 | K46 | + 5 mm … Štandardne: A + I ≤ 92
mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz | PB –
patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Tvar gombíka

X1K – Vnútorným gombíkom, mechanický (štandard) | BLIND –
slepý modul | ATA – Prispôsobiteľná os gombíka

Paniková funkcia

FZG – voľnobežná funkcia (od 31/K31 do 81/K81) | FAP –
protipaniková funkcia (od 31/K31 do 81/K81) | FLU – montážna
situácia nezávislá od polohy

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Uzamykací nos

SEP – europrofil | BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 | Z18 –
ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Rotačná
brzda | Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku |
Zapojenie iba pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra vložky
| Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 90 minút | stupeň ochrany
IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | vhodné pre zámky podľa
EN 179/1125 (pri nasadení protipanikovej funkcie FAP) | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi | Vhodná
na montáž v protipožiarnych dverách.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota –20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684 | Min. rozmer tŕňa 35 mm | Krytie IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Tvar gombíka

Technická
montážna situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Kovanie Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm … Štandardne: A + I ≤ 92 mm,
nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Kľučka Xesar

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informácie

Uzamykací nos

Dodatočný certifikát

Príslušenstvo

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 84
Príslušenstvo pozri ›› strana 114

Objednanie
Kód výrobku

E.X.PZ.KZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A/Dĺžka cylindrickej
vložky vnútri I].[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.X.PZ.KZ-S.31/K31.NI.X1K
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka Xesar | Polvložka v europrofile SYMO HZ-S
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Normy a smernice

IP65

EN
15684

EN
179

90 min

EN
1125
Option

Polvložka Xesar je ideálne
riešenie pre dvere alebo
kľúčové vypínače, pri ktorých
je potrebné jednostranné
dopytovanie na oprávnenie,
na vnútornej strane sa
nenachádza žiadna cylindrická
vložka a požadujú sa

maximálne bezpečnostné
požiadavky v interiéri
a exteriéri. Dodatočne sa
polvložka Xesar najlepšie
hodí pre jestvujúce dvere,
pamiatkovo chránené oblasti,
ako aj pre dvere s rúrkovým
rámom.

Montážny typ
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 114

Príklady použitia

Kľúčový spínač
Polvložka Xesar sa hodí tiež
na zabudovanie do kľúčového
spínača. Takto sa môžu ovládať
rozličné systémy, napr. brány
garáží. (Voliteľná možnosť FSRFunkcia).

Rúrový trezor
Polvložka Xesar sa optimálne
hodí na zabudovanie do
rúrového trezoru. (Voliteľná
možnosť FSR-Funkcia).

Rozvodná skriňa
Polvložka Xesar je vhodná aj
na zabudovanie do rozvodných
skríň.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz | PB –
patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Paniková funkcia

FZG – voľnobežná funkcia (od 31 do 81) | FAP – protipaniková
funkcia (od 61 do 81; od 31 do 57 s namontujte predlžovací
modul (I = 31 mm) na požiadanie) | FLU – montážna situácia
nezávislá od polohy | FSR - Funkcia aretácie uzamykacích nosov
(31, 36, 41; od 46 do 111 na požiadanie)

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Uzamykací nos

SEP – europrofil | BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 | Z18 –
ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Rotačná
brzda¹ | Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku |
Zapojenie iba pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra
vložky | Šifrovanie AES

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút |
stupeň ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | vhodné pre
zámky podľa EN 179/1125 (pri nasadení protipanikovej funkcie
FAP)| SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi | Vhodná
na montáž v protipožiarnych dverách.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota –20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684| Min. rozmer tŕňa 35 mm | Krytie IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Technická montážna
situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Uzamykací nos

Kovanie Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Štandardne: A ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A ≥ 97 mm

Kľučka Xesar

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informácie

Dodatočný certifikát

Príslušenstvo

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 84
Príslušenstvo pozri ›› strana 114

Objednanie
Kód výrobku

E.X.PZ.HZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A].[Povrchová
úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.X.PZ.HZ-S.31.NI
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka Xesar |
Obojstranný prístup europrofil SYMO DZ-S

Normy a smernice

IP65

EN
15684

EN
179

90 min

EN
1125
Option

Cylindrická vložka Xesar
je obojstranné správny
bezpečnostný výrobok,
keď ide o obojstrannú
kontrolu prístupu pre dvere s
maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami v interiéri
a exteriéri.

Okrem toho sa cylindrická
vložka Xesar obojstranne
najlepšie hodí pre jestvujúce
dvere, v pamiatkovo
chránených oblastiach, ako aj
pre dvere s rúrkovým rámom.

Montážny tip
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 114

Príklady použitia

Dvere ohraničujúce oblasť
Obojstranná cylindrická vložka
Xesar sa hodí na striedavé
ohraničenie medzi dvoma
oblasťami.

Presne zaprotokolované
Obojstranný prístup je pre
oblasti, v ktorých je potrebné
dokonalé protokolovanie
všetkých vstupov a prístupov.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Dĺžka cylindrickej vložky
vnútri I mm

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm
Pri protipanikovej funkcii FAP: A alebo I ≥ 61 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz | PB –
patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Paniková funkcia

FZG – voľnobežná funkcia (od 31/31 do 81/81) | FAP –
protipaniková funkcia (od 31/31 do 81/81; od 81/86 do 81/111
na požiadanie) | FLU – montážna situácia nezávislá od polohy

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Uzamykací nos

SEP – europrofil | BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 | Z18 –
ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Rotačná
brzda | Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku |
Zapojenie iba pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra
vložky | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 90 minút | stupeň ochrany
IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | vhodné pre zámky podľa
EN 179/1125 (pri nasadení protipanikovej funkcie FAP) | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi | Vhodná
na montáž v protipožiarnych dverách.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Technická montážna
situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Uzamykací nos

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

4 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota –20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684| Min. rozmer tŕňa 35 mm | Krytie IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 4 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Kovanie Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm
Pri protipanikovej funkcii FAP: A alebo I ≥ 61 mm

Kľučka Xesar

Dĺžka cylindrickej vložky
vonku A v mm

Prevedenia

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informácie

Dodatočný certifikát

Príslušenstvo

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 84
Príslušenstvo pozri ›› strana 114

Objednanie
Kód výrobku

E.X.PZ.DZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A/Dĺžka cylindrickej
vložky vnútri I].[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.X.PZ.DZ-S.31/31.NI
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka Xesar |
Jednostranný prístup okrúhly profil SYMO RKZ-S
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Montáž

QR kód s
montážnym videom

Normy a smernice

IP65
90 min

Cylindrická vložka Xesar s
jednostranným prístupom je
ideálnym riešením pre dvere s
maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami v interiéri
a exteriéri s vonkajšou
kontrolou prístupu. Zvonka
je kedykoľvek možný prístup
prostredníctvom mechanického

EN
15684
Option

gombíka. Príkladmi nasadenia
sú dvere s plným krídlom
a dvere s rúrkovým rámom.
Keďže nie sú potrebné
žiadne vývrty, cylindrická
vložka Xesar je vhodná aj pre
jestvujúce dvere v pamiatkovo
chránených objektoch.

Montážny tip
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 114

Príklady použitia

Vonkajšie dvere budov
Cylindrická vložka Xesar sa
najlepšie hodí na zaistenie
hlavných, vedľajších alebo
zadných vchodov budovy.

Maximálna bezpečnosť
Cylindrická vložka Xesar
sa obzvlášť hodí pre
bezpečnostnokritické oblasti,
ako sú miestnosti so servermi.

Optimálna pri ochrane
pamiatok
Ideálna na vybavenie
historických dverí, na ktorých
sa na základe ochrany
pamiatok môže vymieňať iba
cylindrická vložka.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Dĺžka cylindrickej vložky vnútri
I mm

K27 | K31 | K36 | K41 | K46 | + 5 mm … Štandardne: A + I ≤ 92
mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz | PB –
patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Tvar gombíka

X1K – Vnútorným gombíkom, mechanický (štandard) | BLIND –
slepý modul

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Uzamykací nos

SRP – okrúhly profil | BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 |
Z18 – ozubené koliesko 18

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra vložky | Šifrovanie
AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút |
stupeň ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi | Vhodná
na montáž v protipožiarnych dverách.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota –20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | Min. rozmer tŕňa 35
mm | Krytie IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Tvar gombíka

Technická
montážna situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Kovanie Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm … Štandardne: A + I ≤ 92 mm,
nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Kľučka Xesar

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informácie

Uzamykací nos

Dodatočný certifikát

Príslušenstvo

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 84
Príslušenstvo pozri ›› strana 114

Objednanie
Kód výrobku

E.X.PZ.RKZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A/Dĺžka cylindrickej
vložky vnútri I].[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.X.PZ.RKZ-S.31/K31.NI.X1K
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka Xesar | Polvložka okrúhly profil SYMO RHZ-S
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Normy a smernice

IP65
90 min

Polvložka Xesar je ideálne
riešenie pre dvere alebo
kľúčové vypínače, pri ktorých
je potrebné jednostranné
dopytovanie na oprávnenie,
na vnútornej strane sa
nenachádza žiadna cylindrická
vložka a požadujú sa

EN
15684
Option

maximálne bezpečnostné
požiadavky v interiéri
a exteriéri. Dodatočne sa
polvložka Xesar najlepšie
hodí pre jestvujúce dvere,
pamiatkovo chránené oblasti,
ako aj pre dvere s rúrkovým
rámom.

Montážny typ
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 114

Príklady použitia

Rozvodná skriňa
Polvložka Xesar je vhodná aj
na zabudovanie do rozvodných
skríň.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz | PB –
patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Uzamykací nos

SRP – okrúhly profil | BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 |
Z18 – ozubené koliesko 18

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra vložky | Šifrovanie
AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 90 minút | stupeň ochrany IP65 |
EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi | Vhodná
na montáž v protipožiarnych dverách.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota –20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | Min. rozmer tŕňa 35
mm | Krytie IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Technická montážna
situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Uzamykací nos

Kovanie Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Štandardne: A ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A ≥ 97 mm

Kľučka Xesar

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informácie

Dodatočný certifikát

Príslušenstvo

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 84
Príslušenstvo pozri ›› strana 114

Objednanie
Kód výrobku

E.X.PZ.RHZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A].[Povrchová
úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.X.PZ.RHZ-S.31.NI
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka Xesar |
Obojstranný prístup okrúhly profil SYMO RDZ-S

Normy a smernice

IP65
90 min

Cylindrická vložka Xesar
je obojstranné správny
bezpečnostný výrobok,
keď ide o obojstrannú
kontrolu prístupu pre dvere s
maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami v interiéri
a exteriéri.

EN
15684
Option

Okrem toho sa cylindrická
vložka Xesar obojstranne
najlepšie hodí pre jestvujúce
dvere, v pamiatkovo
chránených oblastiach, ako aj
pre dvere s rúrkovým rámom.

Montážny tip
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 114

Príklady použitia

Dvere ohraničujúce oblasť
Obojstranná cylindrická vložka
Xesar sa hodí na striedavé
ohraničenie medzi dvoma
oblasťami.

Presne zaprotokolované
Obojstranný prístup je pre
oblasti, v ktorých je potrebné
dokonalé protokolovanie
všetkých vstupov a prístupov.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Dĺžka cylindrickej vložky
vnútri I mm

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm
Pri protipanikovej funkcii FAP: A alebo I ≥ 61 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz | PB –
patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Uzamykací nos

SRP – okrúhly profil | BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 |
Z18 – ozubené koliesko 18

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra vložky | Šifrovanie
AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 90 minút | stupeň ochrany IP65 |
EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi | Vhodná
na montáž v protipožiarnych dverách.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

4 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota –20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | Min. rozmer tŕňa 35
mm | Krytie IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 4 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Technická montážna
situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Uzamykací nos

Kovanie Xesar

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm
Pri protipanikovej funkcii FAP: A alebo I ≥ 61 mm

Kľučka Xesar

Dĺžka cylindrickej vložky
vonku A v mm

Prevedenia

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informácie

Dodatočný certifikát

Príslušenstvo

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 84
Príslušenstvo pozri ›› strana 114

Objednanie
Kód výrobku

E.X.PZ.RDZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A/Dĺžka
cylindrickej vložky vnútri I].[Povrchová úprava].[Voliteľná
možnosť]

Príklad

E.X.PZ.RDZ-S.31/31.NI
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Dodatočný certifikát1
(voliteľné)

Uzamykací nos
(voliteľné)

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

Paniková funkcia
(voliteľné)

Tvar gombíka
(pri jednostrannom
prístupe)

Povrchová úprava

PZ

Dĺžka cylindrickej
vložky vnútri I

X

Dĺžka cylindrickej
vložky vonku A

Produktová
kategória

E

Konštrukcia

Systém

Cylindrická vložka Xesar | Prevedenia a voliteľné možnosti (Európa)
Produktová
oblasť

/

SKG

SKG*** 1

Okrúhly profil

65 mm

Europrofil

››

››

KZ-S

RKZ-S

X1K

››

2GW4

››

ATA

››

››

Závitové otvory na zadnej strane 2

I

A

››
››

BLIND

...

›› ››

K...

››

Jednostranný prístup
s mechanickým
vnútorným
gombíkom X1K
A

HZ-S

RHZ-S

››

››

...

››

...

››

Polvložka

I

A
DZ-S

RDZ-S

››

Obojstranný prístup

Znázornenie cylindrickej vložky v europrofile
K dispozícii aj v okrúhlom profile

›› ››

...

››

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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›
›
›
›

FAP

FLU

Montážna situácia
nezávislá od polohy1

››

Europrofil*

SRP

››

Okrúhly profil*

BIF

››

Biffar

Z10

››

Ozubené koliesko 10

Z18

››

Ozubené koliesko 18

Aretácie uzamykacích nosov

1, 2

FZG – pre zámky s viacbodovým zamykaním
FAP – s vrátením uzatváracieho hrotu do pôvodnej polohy pre
protipanikové zámky
FLU – pri montáži cylindrickej vložky v nie kolmej polohe”
FSR – pre polvložku s funkciou aretácie uzamykacích nosov,
nezávislý na polohe

*Uviesť pri odchyľujúcom sa profile
cylindrickej vložky

Špeciálne uzamykacie nosy a
ozubené kolieska

›

A
Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

15 mm

SEP

Správne dĺžky cylindrickej vložky
› Dĺžky cylindrickej vložky A, resp. I sa merajú
od stredu cylindrickej skrutky až po hranu
telesa. Zvolená dĺžka cylindrickej vložky nesmie
presahovať kovanie o viac ako 3 mm.

Iba pre europrofil. | 2 Iba pre polvložka

Cylindrickou vložkou Xesar sa dá
vybaviť aj pri zvláštnych zámkoch,
napr. pri viacbodovom zamykaní.

I

Štandardne: A + I ≤ 92 mm,
nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

1

AV15

Kovanie Xesar

Protipaniková
funkcia1

10 mm

Kľučka Xesar

FSR

Voľnobežná
funkcia1

AV10

Cylindrická vložka
Xesar

FZG

5 mm

››

››
AV05

››

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach
s ochranou proti
vytiahnutiu jadra.

NI

Nikel

NP

Leštený nikel

MP

Leštená mosadz

PB

Patinovaná hnedá

PS

Patinovaná čierna
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CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka Xesar Hybrid |
Obojstranná cylindrická vložka v europrofile SYMO DZ-S
Normy a smernice

IP65

EN
1303

EN
15684

90 min

Option

Xesar Hybrid-cylindrická vložka
s obojstranným prístupom je
ideálnym riešením pre dvere
s vysokými bezpečnostnými
požiadavkami vo vnútornej

ako i vonkajšej oblasti, kde sa
vyžaduje obojstranná kontrola
prístupu a je vhodná aj do
protipožiarnych dverí.

Rýchly prístup v prípade
núdze
Pre požiarnikov je zaistené
mechanické uzamknutie na
prechodových dverách v
jednom smere prostredníctvom
hybridnej cylindrickej vložky.

Kombinovaný kľúč
Kľúč uzamyká rovnako
mechaniku ako i elektroniku.

Príklady použitia

Zvýšená ochrana proti
vlámaniu
Mechanická cylindrická
vložka je vo vnútornej oblasti
chránená pred manipuláciou
zvonku.

Bezpečnejší školský dvor
Zábavné vymknutie spolužiakov
počas prestávky už nie je
viac možné vďaka Hybrid
cylindrickej vložke.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Technické informácie
Mechanické vnútri

MCS (X/MCS) | 4KS (X/4KS) | ICS (X/ICS) | EPS (X/EP5;X/EP6)

Dĺžka cylindrickej vložky
vonku A v mm (Elektronika)

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Dĺžka cylindrickej vložky
vnútri I v mm (Mechanika)

36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz
PB – patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Technická montážna situácia

FLU – montážna situácia nezávislá od polohy

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Uzamykací nos

SEP – europrofil | BIF – Biffar | Z10 – ozubené koliesko 10 | Z18
– ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostné znaky Xesar

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Prevedenia

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Tvar profilu

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 90 minút | stupeň ochrany IP65 |
EN1303 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50.000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684 | Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho
zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Povinná možnosť

BSZ - Obojstranne uzamykateľná cylindrická vložka

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar Hybrid | Upevňovacia skrutka
cylindrickej vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod |
Dôležité upozornenia

Technická
montážna situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Uzamykací nos

Kovanie Xesar

Voliteľné možnosti

Kľučka Xesar

pozri Dátový list MCS (X/MCS) | 4KS (X/4KS) | ICS (X/ICS) | EPS
(X/EP5;X/EP6, X/EP5M)

Povrchová úprava

Cylindrická vložka
Xesar

Bezpečnostné funkcie
mechaniky

Dĺžka cylindrickej vložky

Dodatočný certifikát

Príslušenstvo

Objednanie
Kód výrobku

E.[X/Systém].PZ.[Tvar profilu].[Dĺžka cylindrickej vložky: vonku A/
Dĺžka cylindrickej vložky: vnútri I].[Povrchvá úprava].[Technická
montážna situácia].BSZ.[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.X/4KS.PZ.DZ-S.31/36.NI.FLU.BSZ

¹ V príprave.
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Cylindrická vložka Xesar Hybrid |
Dvojitá cylindrická vložka v okrúhlom profile SYMO RDZ-S
Normy a smernice

IP65

EN
1303

EN
15684

90 min

Option

Xesar Hybrid-cylindrická vložka
s obojstranným prístupom je
ideálnym riešením pre dvere
s vysokými bezpečnostnými
požiadavkami vo vnútornej

ako i vonkajšej oblasti, kde sa
vyžaduje obojstranná kontrola
prístupu a je vhodná aj do
protipožiarnych dverí.

Rýchly prístup v prípade
núdze
Pre požiarnikov je zaistené
mechanické uzamknutie na
prechodových dverách v
jednom smere prostredníctvom
hybridnej cylindrickej vložky.

Kombinovaný kľúč
Kľúč uzamyká rovnako
mechaniku ako i elektroniku.

Príklady použitia

Zvýšená ochrana proti
vlámaniu
Mechanická cylindrická
vložka je vo vnútornej oblasti
chránená pred manipuláciou
zvonku.

Bezpečnejší školský dvor
Zábavné vymknutie spolužiakov
počas prestávky už nie je
viac možné vďaka Hybrid
cylindrickej vložke.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Dĺžka cylindrickej vložky
vnútri I v mm (Mechanika)

36 | 41 | 46 | + 5 mm ...
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz
PB – patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Technická montážna situácia

FLU – montážna situácia nezávislá od polohy

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Uzamykací nos

SRP – okrúhly profil | BIF – Biffar | Z10 – ozubené koliesko 10 |
Z18 – ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostné znaky Xesar

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Bezpečnostné funkcie
mechaniky

pozri Dátový list ICS (X/ICS) | 4KS (X/4KS)

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 90 minút | stupeň ochrany IP65 |
EN1303 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50.000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684 | Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho
zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Povinná možnosť

BSZ - Obojstranne uzamykateľná cylindrická vložka

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar Hybrid | Upevňovacia skrutka
cylindrickej vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod |
Dôležité upozornenia

Voliteľné možnosti
Technická
montážna situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Uzamykací nos

Kovanie Xesar

ICS(X/ICS) | 4KS(X/4KS)

Dĺžka cylindrickej vložky
vonku A v mm (Elektronika)

Kľučka Xesar

Mechanické vnútri

Prevedenia

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informácie

Dodatočný certifikát

Príslušenstvo

Objednanie
Kód výrobku

E.[X/Systém].PZ.[Tvar profilu].[Dĺžka cylindrickej vložky: vonku A/
Dĺžka cylindrickej vložky: vnútri I].[Povrchvá úprava].[Technická
montážna situácia].BSZ.[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.X/4KS.PZ.DZ-S.31/36.NI.FLU.BSZ
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E

PZ

/

Obojstranne
uzamykateľná
cylindrická vložka

Dodatočný certifikát
(voliteľné)

Uzamykací nos
(voliteľné)

Predĺžená
os vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

Montážna situácia
nezávislá od polohy

Povrchová
úprava

Dĺžka cylindrickej
vložky vnútri I

Dĺžka cylindrickej
vložky vonku A

Model

Produktová kategória

Systém

Cylindrická vložka Xesar | Verzie a voliteľné možnosti (Hybrid)
Produktová
oblasť

FLU

BSZ

SKG

SKG***

X/MCS

X/4KS

X/3KS

FLU

Montážna situácia
nezávislá od polohy

X/ICS

X/EP5M

X/EP5

X/EP6

I

A

››

››

››

DZ-S

RDZ-S

...

›› ››

...

››

Znázornenie cylindrickej vložky v europrofile
K dispozícii aj v okrúhlom profile

RDZ-S k
dispozícii
iba v
ICS

›
›
›

Dĺžka cylindrickej vložky vonku A od 31 mm
Dĺžka cylindrickej vložky vnútri I od 36 mm
v 5 mm krokoch
Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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AV15

SEP

››

Europrofil*

SRP

››

Okrúhly profil*

BIF

››

Biffar

Z10

››

Ozubené koliesko 10

Z18

››

Ozubené koliesko 18
*Uviesť pri odchyľujúcom sa
profile cylindrickej vložky

Správne dĺžky cylindrickej vložky
› Dĺžky cylindrickej vložky A, resp. I sa merajú od
stredu skrutky cylindrickej vložky až po hranu
telesa. Zvolená dĺžka cylindrickej vložky nesmie
presahovať kovanie o viac ako 3 mm.

Špeciálne uzamykacie nosy a
ozubené kolieska

›

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

A

Kovanie Xesar

AV10

Kľučka Xesar

››

AV05

Cylindrická vložka
Xesar

››

››

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach
s ochranou proti
vytiahnutiu jadra vložky.

Cylindrickou vložkou Xesar sa dá
vybaviť aj pri zvláštnych zámkoch,
napr. pri viacbodovom zamykaní.

I

Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

NI

Nikel

NP

Leštený nikel

MP

Leštená mosadz

PB

Patinovaná hnedá

PS

Patinovaná čierna
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Cylindrická vložka Xesar | Škandinávska oválna vložka SKA
Popis projektu
Xesar- oválna vložka je
ideálnym riešením pre dvere
so škandinávskymi zámkami,
pri ktorých je nevyhnutné

IP65

iba jednostranné oprávnenie
odomykania a je kladený dôraz
na najvyššie bezpečnostné
požiadavky.

EN
15684

SS
3522

Technické informácie

Škandinávske zámky
s jednostranným
dopytovaním na oprávnenie
Oválna cylindrická vložka
Xesar je ideálna pre dvere so
škandinávskymi zámkami v
exteriéri

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65 |
EN15684 | SS 3522

Technická montážna
situácia

Vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými
vplyvmi. Štandardne s montážna situácia
nezávislá od polohy funkciou FLU

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50.000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia |
Uzamykací nos dodáva Reseller

Objednanie
Kód výrobku

E.X.PZ.SK-S.[Konštrukcia].[Povrchová úprava].
[Funkcia]

Príklad

E.X.PZ.SK-S.SKA.NI.FLU

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Xesar cylinder | Škandinávska oválna vložka SKI
Popis projektu
Xesar- oválna vložka je
ideálnym riešením pre dvere
so škandinávskymi zámkami,
pri ktorých je nevyhnutné

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Škandinávske zámky s
jednostranným dopytovaním
na oprávnenie
Oválna cylindrická vložka Xesar
je ideálne vhodná pre dvere
so škandinávskymi zámkami v
interiéri.

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65
|EN15684

Technická montážna
situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi
poveternostnými vplyvmi. Štandardne
s montážna situácia nezávislá od polohy
funkciou FLU

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50.000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia |
Uzamykací nos dodáva Reseller

Kľučka Xesar

Technické informácie

Kovanie Xesar

EN
15684

Cylindrická vložka
Xesar

IP65

iba jednostranné oprávnenie
odomykania a je kladený dôraz
na najvyššie bezpečnostné
požiadavky.

Objednanie
Kód výrobku

E.X.PZ.SK-S.[Konštrukcia].[Povrchová úprava].
[Funkcia]

Príklad

E.X.PZ.SK-S.SKI.NI.FLU
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Cylindrická vložka Xesar | Škandinávska bezpečnostná vložka AZ37-S
Popis projektu
Xesar-Security-Vonkajšia vložka
je ideálnym riešením pre dvere
so škandinávskymi zámkami,
pri ktorých je nevyhnutné
iba jednostranné oprávnenie

IP65

odomykania a je kladený dôraz
na najvyššie bezpečnostné
požiadavky týkajúce sa
vonkajšieho použitia.

EN
15684

SS
3522

Technické informácie
Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65 |
EN15684 | SS 3522

Technická montážna
situácia

Vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými
vplyvmi. Štandardne s montážna situácia
nezávislá od polohy funkciou FLU

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia

Objednanie
Kód výrobku

E.X.AI.AZ37-S.[Konštrukcia].[Povrchová úprava].
[Funkcia]

Príklad

E.X.AI.AZ37-S.SEC.NI.FLU

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Cylindrická vložka Xesar | Škandinávska bezpečnostná vložka IZ37-S
Popis projektu
Xesar-Security-Vnútorná vložka
je ideálnym riešením pre dvere
so škandinávskymi zámkami,
pri ktorých je nevyhnutné
iba jednostranné oprávnenie

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65
|EN15684

Technická montážna
situácia

Vnútorné dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými
vplyvmi. Štandardne s montážna situácia
nezávislá od polohy funkciou FLU

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia

Kľučka Xesar

Technické informácie

Kovanie Xesar

EN
15684

Cylindrická vložka
Xesar

IP65

odomykania a je kladený dôraz
na najvyššie bezpečnostné
požiadavky týkajúce sa
vnútorného použitia.

Objednanie
Kód výrobku

E.X.AI.IZ37-S.[Konštrukcia].[Povrchová úprava].
[Funkcia]

Príklad

E.X.AI.IZ37-S.SEC.NI.FLU
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Cylindrická vložka Xesar | Škandinávska bezpečnostná vložka AZ38-S
Popis projektu
Xesar-Security-Vonkajšia vložka
je ideálnym riešením pre dvere
so škandinávskymi zámkami,
pri ktorých je nevyhnutné
iba jednostranné oprávnenie

IP65

odomykania a je kladený dôraz
na najvyššie bezpečnostné
požiadavky týkajúce sa
vonkajšieho použitia.

EN
15684

SS
3522

Technické informácie
Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Rozeta cylindrickej
vložky Nórsko

R0N6 - 6mm I R0N8 - 8mm I R0N13 - 13mm

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65 |
EN15684 | SS 3522

Technická montážna
situácia

Vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými
vplyvmi. Štandardne s montážna situácia
nezávislá od polohy funkciou FLU

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia

Objednanie
Kód výrobku

E.X.AI.AZ38-S.[Konštrukcia].[Povrchová úprava].
[Funkcia].[predĺžená os vonkajšieho gombíka].
[Rozeta cylindrickej vložky - Nórsko]

Príklad

E.X.AI.AZ38-S.NOR.NI.FLU.AV05.R0N6

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Cylindrická vložka Xesar | Škandinávska bezpečnostná vložka IZ38-S
Popis projektu
Xesar-Security-Vnútorná vložka
je ideálnym riešením pre dvere
so škandinávskymi zámkami,
pri ktorých je nevyhnutné
iba jednostranné oprávnenie

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Rozeta cylindrickej
vložky Nórsko

R0N6 - 6mm I R0N8 - 8mm I R0N13 - 13mm

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65
|EN15684

Technická montážna
situácia

Vnútorné dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými
vplyvmi. Štandardne s montážna situácia
nezávislá od polohy funkciou FLU

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | 2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia

Kľučka Xesar

Technické informácie

Kovanie Xesar

EN
15684

Cylindrická vložka
Xesar

IP65

odomykania a je kladený dôraz
na najvyššie bezpečnostné
požiadavky týkajúce sa
vnútorného použitia.

Objednanie
Kód výrobku

E.X.AI.IZ38-S.[Konštrukcia].[Povrchová úprava].
[Funkcia].[predĺžená os vonkajšieho gombíka].
[Rozeta cylindrickej vložky - Nórsko]

Príklad

E.X.AI.IZ38-S.NOR.NI.FLU.AV05.R0N6
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach
s ochranou proti
vytiahnutiu jadra vložky.

AV05

5 mm

AV10

10 mm

AV15

15 mm

››

››

FLU

››

SKA

SKI

NI

Nikel

NP

Leštený nikel

MP

Leštená mosadz

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

SK-S

Predĺžená
os vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

PZ

Montážna situácia
nezávislá od polohy

Typ konštrukcie

X

Povrchová
úprava

Produktová
kategória

E

Dĺžka cylindrickej
vložky/
Verzia

Systém

Cylindrická vložka Xesar |
Verzie a voliteľné možnosti (Škandinávia)
Produktová
oblasť

98

Rozeta cylindrickej
vložky Nórsko

*Iba pre N0R

R0N6

R0N8

R0N13

6 mm*

8 mm*

13 mm*

Kovanie Xesar

FLU

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach
s ochranou proti
vytiahnutiu jadra vložky.

AV10

10 mm

AV15

15 mm

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Cylindrická vložka
Xesar

››

››

5 mm

››

AV05

Kľučka Xesar

Predĺžená
os vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

Montážna situácia
nezávislá od polohy

Povrchová
úprava

Produktová
kategória

AI

Dĺžka cylindrickej
vložky/
Verzia

Systém

X

Typ konštrukcie

Produktová
oblasť

E

AZ37-S

SEC

Vonkajšia cylindrická vložka

AZ38-S

N0R

Vonkajšia cylindrická vložka

IZ37-S

SEC

Vnútorná cylindrická vložka

IZ38-S

N0R

Vnútorná cylindrická vložka

NI

Nikel

NP

Leštený nikel

MP

Leštená mosadz
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka Xesar |
Austrálska profilová cylindrická vložka A0-S
Náhľad
zvonku

Normy a smernice

IP65

Polvložka Xesar je ideálne
riešenie pre dvere alebo
kľúčové spínače s austrálskym
oválnym profilom, pri ktorých
je potrebné iba jednostranné

dopytovanie na oprávnenie a
dôraz sa kladie na maximálnu
bezpečnosť v interiéri a
exteriéri.

A1

OV/36
OV/51
OV/56
OV/81

A
35,6
50,6
55,6
80,6

A1
32
47
52
77

Montážny typ
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 114

Príklady použitia

Kľúčový spínač
Polvložka Xesar sa hodí tiež
na zabudovanie do kľúčového
spínača. Takto sa môžu ovládať
rozličné systémy, napr. brány
garáží.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Technické informácie
Dĺžka cylindrickej vložky
vonku A v mm

36 | 51 | 56 | 81

Povrchová úprava

NI – nikel | MP – leštená mosadz

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Tvar profilu

Austrálsky oválny profil

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí. Štandardne s voľnobežnou
funkciou FZG

Prevedenia
Dĺžka cylindrickej vložky

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov |
Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi kľučky
35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia | Uzamykací nos dodáva Reseller

Príslušenstvo

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 62
Príslušenstvo pozri ›› strana 114

Kovanie Xesar

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Kľučka Xesar

Mifare DESFire EV1 + EV2

Voliteľné možnosti

Cylindrická vložka
Xesar

Kompatibilné identifikačné
technológie

Povrchová úprava

Objednanie
Kód výrobku

E.X.PZ.A0-S.OV/[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A].[Povrchová
úprava].FZG.[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.X.PZ.A0-S.OV/36.NI.FZG
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka Xesar | Vonkajšia cylindrická vložka AZ29-S – RC1
Náhľad
zvonku

Normy a smernice

IP65

Vonkajšia cylindrická vložka
je ideálne riešenie pre dvere
s austrálskymi prídavnými
zámkami, pri ktorých je
potrebné iba jednostranné

dopytovanie na oprávnenie a
dôraz sa kladie na maximálnu
bezpečnosť v interiéri a
exteriéri.

Montážny typ
Na montáž potrebujete špeciálny montážny nástroj
›› strana 114

Príklady použitia

Kľúčový spínač
Polvložka Xesar sa hodí tiež
na zabudovanie do kľúčového
spínača. Takto sa môžu ovládať
rozličné systémy, napr. brány
garáží.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Tvar profilu

Austrálsky profil RIM

Dĺžka cylindrickej vložky
vonku A v mm

do 71 mm

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí. Štandardne s voľnobežnou
funkciou FZG

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov |
Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi kľučky
35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Príslušenstvo

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 62
Príslušenstvo pozri ›› strana 114

Kovanie Xesar

NI – nikel | MP – leštená mosadz

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Kľučka Xesar

Povrchová úprava

Prevedenia

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informácie

Objednanie
Kód výrobku

E.X.AI.AZ29-S.RC1.[Povrchová úprava].FZG.[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.X.AI.AZ29-S.RC1.NI.FZG
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XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach s
ochranou proti vytiahnutiu jadra.

FZG

5 mm

AV10

››

Europrofil

10 mm

››

AV05

AV15

15 mm

››

Voľnobežná funkcia

Povrchová úprava

Dĺžka cylindrickej

X

Konštrukcia

E

Produktová
kategória

Systém

Cylindrická vložka Xesar | Verzie a voliteľné možnosti (Austrália)
Produktová
oblasť

NI

››

Nikel

MP

››

Leštená mosadz

A

››

...

››

A
OV/36

PZ

››

A0-S

››

OV/51

Polvložka

OV/56
OV/81
RC1

AI

››

AZ29-S

››

Vonkajšia cylindrická vložka

Uzamykací nos
› Vhodný uzamykací nos dodáva
výrobca zámku

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Cylindrická vložka
Xesar

Kľučka Xesar

Kovanie Xesar

XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA XESAR | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka Xesar | Páková vložka MB19-S
Popis projektu
Xesar - Páková vložka môže
byť použitá jednak pri montáži
na plechové ako i drevené
dvere pri vnútornom ako i vo

vonkajšom použití a dodáva sa
s jedným závitom (priemer 19
mm) a jednou maticou.

IP65

Technické informácie

Príklady použitia

Výveska
Cylindrická vložka s páčkou
Xesar se obzvlášť hodí na
namontovanie do sklenených
vitrín.

Poštová schránka
Vhodné pre použitie v
poštových schránkach v
interiéri i exteriéri.

Dĺžka

23 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Zamykanie

ST[A-H] - Zamykanie A-H

Uzamykacia páka

H[XX][A] – páčka pre plechové schránky
a vitríny | HB[XX][A] – páčka pre zostavy
poštových schránok | HB01[A][B] – páčka
vodorovná HB01[A][B] | 0SN - Bez zámkového
nosa / páky

Bezpečnostné znaky

Zablokovaná páčka | Blokujúci gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna
situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi
poveternostnými vplyvmi. Štandardne s FVS –
Funkcia uzamknutého nosa

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50.000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovacia matica
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny
návod | Dôležité upozornenia

Objednanie
Kód výrobku

E.X.AI.IZ38-S.[Konštrukcia].[Povrchová úprava].
[Funkcia].[predĺžená os vonkajšieho gombíka].
[Rozeta cylindrickej vložky - Nórsko]

Príklad

E.X.AI.IZ38-S.NOR.NI.FLU.AV05.R0N6

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Cylindrická vložka Xesar | Páková vložka MB22-S
Popis projektu
Xesar - Páková vložka môže
byť použitá jednak pri montáži
na plechové ako i drevené
dvere pri vnútornom ako i vo

vonkajšom použití a dodáva sa
s jedným závitom (priemer 22
mm) a jednou maticou.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Príklady použitia

Bezpečný v šatňovej skrinke
Táto cylindrická vložka s
páčkou umožňuje bezpečné
uzamknutie šatňových skriniek
a šatňových zariadení.

Poštová schránka
Vhodné pre použitie v
poštových schránkach v
interiéri i exteriéri.

27 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Zamykanie

ST[A-H] - Zamykanie A-H

Uzamykacia páka

H[XX][A] – páčka pre plechové schránky
a vitríny | HB[XX][A] – páčka pre zostavy
poštových schránok | HB01[A][B] – páčka
vodorovná HB01[A][B] | 0SN - Bez zámkového
nosa / páky

Bezpečnostné znaky

Zablokovaná páčka | Blokujúci gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna
situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi
poveternostnými vplyvmi. Štandardne s FVS –
Funkcia uzamknutého nosa

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50.000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovacia matica
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny
návod | Dôležité upozornenia

Kľučka Xesar

Dĺžka

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informácie

Kovanie Xesar

IP65

Objednanie
Kód výrobku

E.X.AI.IZ38-S.[Konštrukcia].[Povrchová úprava].
[Funkcia].[predĺžená os vonkajšieho gombíka].
[Rozeta cylindrickej vložky - Nórsko]

Príklad

E.X.AI.IZ38-S.NOR.NI.FLU.AV05.R0N6
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Cylindrická vložka Xesar | Páková vložka MB27-S
Popis projektu
Xesar - Páková vložka môže
byť použitá jednak pri montáži
na plechové ako i drevené
dvere pri vnútornom ako i vo
vonkajšom použití a dodáva sa

s jedným závitom (priemer 27
mm) a jednou maticou.

IP65

Technické informácie

Príklady použitia

Rozvodná skriňa
S touto cylindrickou
vložkou s páčkou sa dajú
do uzamykacieho systému
integrovať dokonca aj
technické rozvodné skrine.

Poštová schránka
Vhodné pre použitie v
poštových schránkach v
interiéri i exteriéri.

Dĺžka

27 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

AV05 – 5 mm | AV10 – 10 mm | AV15 – 15 mm

Zamykanie

ST[A-H] - Zamykanie A-H

Uzamykacia páka

H[XX][A] – páčka pre plechové schránky
a vitríny | HB[XX][A] – páčka pre zostavy
poštových schránok | HB01[A][B] – páčka
vodorovná HB01[A][B] | 0SN - Bez zámkového
nosa / páky

Bezpečnostné znaky

Zablokovaná páčka | Blokujúci gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna
situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi
poveternostnými vplyvmi. Štandardne s FVS –
Funkcia uzamknutého nosa

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50.000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka Xesar | Upevňovacia matica
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny
návod | Dôležité upozornenia

Objednanie
Kód výrobku

E.X.AI.IZ38-S.[Konštrukcia].[Povrchová úprava].
[Funkcia].[predĺžená os vonkajšieho gombíka].
[Rozeta cylindrickej vložky - Nórsko]

Príklad

E.X.AI.IZ38-S.NOR.NI.FLU.AV05.R0N6

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Cylindrická vložka
Xesar

Kľučka Xesar

Kovanie Xesar

XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
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Páčka

Uzamykacia dráha

Predĺžená
os vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

Zablokovaný
uzamykací nos

HB

Povrchová
úprava

Produktová
kategória

X

Dĺžka cylindrickej
vložky/
Verzia

Systém

E

Typ konštrukcie

Produktová
oblasť

Cylindrická vložka Xesar |
Verzie a voliteľné možnosti (cylindrická vložka s páčkou)

FVS

Otvory

23

22
mm

MB23-S

27

27
mm

MB27-S

27

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach
s ochranou proti
vytiahnutiu jadra vložky.

AV05

5 mm

AV10

10 mm

AV15

15 mm

››

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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››

19
mm

››
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Páčkový program EVVA
› K týmto cylindrickým vložkám sa hodí
páčkový program EVVA od strany 112
› Štandardná páčka: H7233
› 0SN - Bez zámkového nosa / páky
...

›

Štandardná uzamykacia dráha STA
Voliteľné možnosti uzamykacích dráh
STB–STH

›

Uzamykacia dráha zľava nahor

›

Uzamykacia dráha sprava nahor

›

Uzamykacia dráha zľava nadol

›

Uzamykacia dráha sprava nadol

›

Uzamykacia dráha zhora doľava

›

Uzamykacia dráha zhora doprava

STG

›

Uzamykacia dráha zdola doľava

STH

›

Uzamykacia dráha zdola doprava

STA

MP

Leštená mosadz

STB

STC

STD

STE

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

STF

Kľučka Xesar

Leštený nikel

Cylindrická vložka
Xesar

NP

Vodorovná páčka

Nikel

Standard

Kolmá páčka

NI

Kovanie Xesar

Uzamykacie dráhy

Príklad
Uzamykacia dráha STF s
kolmou páčkou

›

zatvorené

otvorené
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Cylindrická vložka Xesar | Verzie a voliteľné možnosti
(cylindrická vložka s páčkou)
Vodorovná zatváracia páka EVVA pre plechové schránky a vitríny.

H72[A]

H87[A]

H92[A]

H95[A]

Dĺžka páčky A v mm:
18 | 26 | 27 | 33 | 37 | 40 | +5 ... | 85

Dĺžka páčky A v mm:
33 | 40 | 45 | 65

Dĺžka páčky A v mm:
41 | 48 | 52

Dĺžka páčky A v mm:
45 | 50

H98[A]

H89[A]

H91[A]

H97[A]

Dĺžka páčky v mm:
47

Dĺžka páčky A v mm:
27

Dĺžka páčky A v mm:
39 | 59 | 65

Dĺžka páčky A v mm:
33 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70

Kolmá zatváracia páka EVVA pre plechové schránky a vitríny.

H6326

H6423

H73[A]

H88[A]

Dĺžka páčky v mm:
26

Dĺžka páčky v mm:
23

Dĺžka páčky A v mm:
26 | 33 | 36 | 40 | +5 ... | 80

Dĺžka páčky A v mm:
45 | 65

H9048

H94[A]

H9939

H96[A]

Dĺžka páčky v mm:
48

Dĺžka páčky A v mm:
33 | 41 | 59

Dĺžka páčky v mm:
39

Dĺžka páčky A v mm:
33 | 45 | 50 |

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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HB0329

HB0429

HB0628

Dĺžka páčky v mm:
30

Dĺžka páčky v mm:
29

Dĺžka páčky v mm:
29

Dĺžka páčky v mm:
28

HB0728

HB0828

HB1029

HB[A][B]

Dĺžka páčky v mm:
28

Dĺžka páčky v mm:
28

Dĺžka páčky v mm:
29

Dĺžka páčky [A][B] v mm:
[22][14] | [22][17] | [22][22] |
[28][17] | [28][22]

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Cylindrická vložka
Xesar

Kľučka Xesar

HB0230

Kovanie Xesar

Vodorovná zatváracia páka EVVA pre plechové poštové schránky a ďalšie možnosti použitia.
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Cylindrická vložka Xesar | Príslušenstvo
Montážny nástroj pre cylindrickú vložku Xesar
Tento špeciálny nástroj je potrebný na montáž a demontáž elektronického gombíka
a na výmenu batérie.
Kód výrobku

E.ZU.PZ.ZW.V1

Set montážneho nástroja 2 pre cylindrickú vložku Xesar
Tento špeciálny nástroj je potrebný na montáž a demontáž elektronického gombíka, na výmenu batérie
a špeciálne na montáž visiaceho zámku. Dodatočne je obsiahnutý aretačný kolík na zablokovanie
jadra cylindrickej vložky.
Kód výrobku

E.ZU.PZ.ZW.V2

Núdzový zdroj prúdu
Ak by sa batérie pri nízkom stave napriek výstražnému upozorneniu včas nevymenili, potrebujete
núdzový zdroj prúdu, aby cylindrická vložka Xesar bola zásobovaná potrebným napätím.
Kód výrobku

E.ZU.NG.V1

Súprava na výmenu batérií
5x Súprava na výmenu batérií vrát. 10 tesnení (1x PZ9, 1xPZ7, 2x CR2, 1x E.TE.ALLG.ALLG1).
Kód výrobku

E.TE.PZ.PZ14

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Set náhradných batérií
Set náhradných batérií, pozostávajúci z 10 ks, batérie CR2.
Kód výrobku

E.ZU.BAT.CR2.V1.M10

Tesniaca podložka visiaceho zámku IP65
E.TE.HA.HA1

Cylindrická vložka
Xesar

Kľučka Xesar

Kód výrobku

Kovanie Xesar

Symbolické vyobrazenie

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Potrebujete náhradné diely?
Náš komplexný sortiment náhradných dielov
nájdete v katalógu náhradných dielov na
partnerskom portáli EVVA na partner.evva.sk
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IP65
Vďaka triede ochrany IP65 sa
visiaci zámok môže používať
tak vnútri, ako aj vonku a je
chránený aj voči tryskajúcej
vode a prachu.

Kľučka Xesar

Reťazové upevnenie
Svoje plné nasadenie ukazuje
visiaci zámok aj na reťazi.
Ak je nasadený spôsobom
zabezpečujúcim proti krádeži,
nemožno ho odstrániť ani
omylom.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Visiaci zámok Xesar

Cylindrická vložka
Xesar

Závory
Spoľahlivé zabezpečenie závor
s časovo riadenou reguláciou
prístupu – možné s visiacim
zámkom Xesar.

Kovanie Xesar

Visiaci zámok Xesar
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Visiaci zámok Xesar | HM24-S
Popis produktu
Visiaci zámok Xesar HM24-S
so strmeňom z vytvrdenej
ocele sa hodí na zabezpečenie
závorových zariadení, žalúzií,
depozitov a archívnych kontajnerov. Dajú sa jednoducho a

tiež dodatočne integrovať do
uzamykacích systémov Xesar.
Každé otvorenie a zatvorenie
sa samozrejme protokoluje v
softvéri Xesar.

IP65

Technické informácie

Príklady použitia

Zabezpečenie depozitu
Petlica a visiaci zámok uzatvárajú dvere depozitov alebo
pivníc.

Serverová skriňa
Spoľahlivé zabezpečenie
citlivých oblastí.

Vyhotovenie strmeňa,
nerezová oceľ, Svetlá
výška v LH mm

S17 | S30 | N30 | N40 | N50 | N60 | N70 | N80 |
N90 | N100 | N120 | N150 | N180 | N200

Povrchová úprava

NI – nikel

Voliteľné možnosti
bezpečnostných
znakov

BS – Ochrana strmeňa so svetlou šírkou 12 mm
| KB - Reťazové upevnenie

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom
gombíku | Zapojenie iba pri prítomnosti
oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
vytiahnutiu jadra | Šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE, stupeň ochrany IP65

Technické montážne
situácie

Odporúčané pre stacionárne využitie

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 50 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od
batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Stupeň ochrany
IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar

Rozsah dodávky

Visiaci zámok | Tesnenia | Batérie | Nie je
obsiahnuté: Potrebný montážny nástroj E.ZU.
PZ.ZW.V2

Objednanie
Kód výrobku

E.X.HA.HM24-S.[S/N svetlá výška v mm].
[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

Visiaci zámok Xesar HM24-S s nerezovým
strmeňom so svetlou výškou 30 mm, poniklovanou povrchovou úpravou: E.X.HA.HM24-S.
N30.NI

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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HM24-S

Voliteľná
možnosť

Konštrukcia

HA

Voliteľná
možnosť

Produktová
kategória

X

Povrchová úprava

Systém

E

Vyhotovenie strmeňa/
svetlá výška

Produktová
oblasť

Verzie a voliteľné možnosti

NI

KB

S..

N..

Oceľový
strmeň

Nerezový
strmeň

30 mm

30 mm

-

N40

40 mm

N50

50 mm

N60

60 mm

N70

70 mm

N80

80 mm

N90

90 mm

N100

100 mm

N120

120 mm

N150

150 mm

N180

180 mm

N200

200 mm

Cylindrická vložka
Xesar

N30

Visiaci zámok Xesar

S30

17 mm

svetlá výška

S17

Kľučka Xesar

Nikel

NI

Štandardná verzia
Svetlá výška 30 mm
Nerezový strmeň

Kovanie Xesar

Reťazové upevnenie

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

BS

Ochrana strmeňa
Iba v kombinácii
s vyhotovením strmeňa S17
(oceľový strmeň, svetlá výška 12 mm).

Príslušenstvo pozri ›› strana 114
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Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Nástenná čítačka
Xesar

Visiaci zámok Xesar

Cylindrická vložka
Xesar

Kľučka Xesar

Kovanie Xesar

Nástenná čítačka
Xesar
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Nástenná čítačka Xesar | Výhody
Dizajn
Ďalšie výhody
› Optická a akustická indikácia
stavu a funkcie
› Trvalé osvetlenie symbolu
RFID

Plochý dizajn
Vďaka svojej konštrukčnej
výške sa nástenná čítačka
dokonale hodí do každého
prostredia.

Ušľachtilý materiál
Vybavená vysokokvalitnou
sklenou prednou časťou
s dlhou životnosťou.

18 farebných kombinácií
Sklená predná časť a rám
k dispozícii vo farbách biela,
strieborná a čierna – rám
s matným alebo lešteným
povrchom.

Funkcia
Ďalšie výhody
› Časové alebo manuálne
trvalé otvorenie
› S funkciou čiernej listiny
› Protokol udalostí
zaznamenávajúci posledných
1 000 udalostí
› Jednoduchá aktualizácia
pomocou tabletu Xesar

Ovládanie uzamykacích
prvkov
Od elektrického otvárača dverí
po elektromotorickú cylindrickú
vložku – s nástennou čítačkou
Xesar sa môžu ovládať
najrozmanitejšie uzamykacie
prvky.

Kompatibilná s prvkami
riadenia
Celkom jednoduché ovládanie
automatických posuvných
dverí, závorových zariadení
a výťahov.

Nástenná čítačka s online
riadiacou jednotkou
Robí z nástennej čítačky
bezpečné rozhranie k Virtuálnej
sieti.

Ďalšie výhody online
nástennej čítačky
› Prístupy a odmietnutia v
reálnom čase
› Otváranie a konfigurácia
na diaľku
› Distribúcia čiernej listiny
› Monitorovanie stavu
dverí
› Prípojka pre dverový
kontakt a tlačidlo na
dverách

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

122

Technika

Bezpečné napájanie
energiou
Prostredníctvom dátového
kábla riadiacej jednotky má
nástenná čítačka zaistené
bezpečné napájanie energiou.

Kľučka Xesar

Vysoká ochrana proti
manipulácii
Riadiaca jednotka sa dá
bezpečne namontovať
v interiéri. Nástenná čítačka
neposkytuje žiadnu plochu
umožňujúcu narušenie s cieľom
manipulácie.

Ďalšie výhody
Rýchla, jednoduchá montáž
Praktický zbernicový systém
K dispozícii rám pre montáž
na omietku a pod omietku
› Nie je potrebný žiadny
špeciálny montážny nástroj
› Podpora prostredníctvom
montážnych videí
a montážneho návodu

›
›
›

Bildidee: Kabel hängt
aus UP-Dose heraus
und Hand schraubt
Print fest
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1. Pripojenie inštalačnej
dosky
Na jednu riadiacu jednotku sa
môžu pripojiť až dve nástenné
čítačky.

Bildidee: Hand mit
Schraubenzieher
schraubt Rahmen an

2. Rám pod omietku sa
naskrutkováva na krabicu
pod omietkou
Voliteľne je tiež k dispozícii rám
na omietku.

Wandleser in den
Rahmen drücken

3. Pripojenie nástennej
čítačky
Kábel nástennej čítačky sa
nastrčí do dosky a nástenná
čítačka do rámu.

Nástenná čítačka
Xesar

Montáž

Visiaci zámok Xesar

Cylindrická vložka
Xesar

Vždy a všade
Nástenná čítačka Xesar so
stupňom ochrany IP65 vydrží
aj v tých najnepriaznivejších
exteriérových podmienkach.

Kovanie Xesar

Ďalšie výhody
› Vzdialenosť až do
100 m medzi nástennou
čítačkou a riadením
› Šifrovanie AES

QR kódy s montážnym videom
k dispozícii!
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Nástenná čítačka Xesar
Montáž
QR kód
montážneho videa
Rám pod omietku

QR kód
montážneho videa
Rám na omietku

Normy a smernice

IP65

Nástenná čítačka Xesar
v kombinácii s riadiacimi
jednotkami nástennej
čítačky sa hodí na ovládanie
elektronických uzamykacích
prvkov vo dverách všetkého
druhu. Napr. pre posuvné a
otočné dvere, pre elektronický

otvárač dverí, elektromotorickú
cylindrickú vložku alebo
motorové zámky, vo výťahoch
a v elektronických turniketoch.
Pri tomto sa nástenná čítačka
Xesar najlepšie hodí pre interiér
a exteriér.

Vľavo: Čelný pohľad na
nástennú čítačku s rámom
pod omietku

80.5

83.5

80.5

15

31

Stred: Čelný pohľad
na nástennú čítačku
s montážou pod omietku
Vpravo: Bočný pohľad
na nástennú čítačku
s montážou na omietku

Príklady použitia

Ideálna pre posuvné dvere
Zvyčajne sa nástenná čítačka
používa v posuvných dverách,
pri ktorých sa vyžaduje kontrola
prístupu.

Ideálna pre uzamykacie
prvky
Nástenná čítačka Xesar
je vhodná aj na ovládanie
elektromotorických
cylindrických vložiek.

Ideálna pre riadenie
individuálneho prístupu
Prostredníctvom nástennej
čítačky sa môžu ovládať taktiež
turnikety, oddelovacie priestory
medzi posuvnými dverami
a ďalšie zariadenia pre
individuálny prístup.
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Verzie
SW – čierna | SI – strieborná | WS – biela

Farba rámu

SWM – matná čierna | SWP – leštená čierna | WSM – matná
biela WSP – leštená biela | SIM – matná strieborná | SIP –
leštená strieborná

Bezpečnostné znaky

Nástenná čítačka je priestorovo oddelená do riadiacej jednotky |
sklená platňa s hrúbkou 4 mm | šifrovanie AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna situácia

Interiér a exteriér | do 100 m vzdialenosti medzi nástennou
čítačkou a riadiacou jednotkou (odporúčaný typ kábla CAT5,
max. 100 m, Rloop max. 2 Ω)

Rozmery

80 × 80 × 15 mm

Kompatibilné identifikačné
technológie

Mifare DESFire EV1 + EV2
Zásobuje sa spoločne cez riadiacu jednotku nástennej čítačky

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota –25 °C až +70 °C | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | stupeň ochrany IP 65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Spojenie s tabletom Xesar | Riadiaca jednotka

Rozsah dodávky

Druh montáže RA – rám na omietku: Nástenná čítačka Xesar,
Rám pod omietku s rámom na omietku, Skrutková súprava,
Demontážny nástroj, Montážny návod, Dôležité upozornenia |
Druh montáže RU – rám pod omietku: Nástenná čítačka Xesar,
Rám pod omietku, 2 stenové tesnenia, Skrutková súprava,
Demontážny nástroj, Montážny návod, Dôležité upozornenia

Farba skla

Farba rámu

Verzie
pozri ›› strana 130
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Nástenná čítačka
Xesar

Visiaci zámok Xesar

Napájanie napätím

Druh montáže

Kovanie Xesar

RU – rám pod omietku | RA – rám na omietku

Farba skla

Kľučka Xesar

Druh montáže

Cylindrická vložka
Xesar

Technické informácie

Objednanie
Kód výrobku

E.X.WL.R[A,U].[Farba skla].[Farba rámu]

Príklad

E.X.WL.RU.SW.SWP
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Nástenná čítačka Xesar | Riadiaca jednotka

Normy a smernice

IP54

Riadiaca jednotka pre
nástennú čítačku Xesar slúži
na ovládanie elektronických
uzamykacích prvkov vo dverách
všetkého druhu. Napr. pre
posuvné a otočné dvere, pre
elektronický otvárač dverí,
pre výťahy, v elektronických
turniketoch.

Riadiaca jednotka sa môže
prevádzkovať s dvoma
nástennými čítačkami Xesar.

160
60

160

Príklady použitia

Jednoduché umiestnenie
Vďaka kompaktnosti poskytuje
početné montážne možnosti,
ako sú medzistropy, rozvodné
skrine, na omietku a oveľa viac.

Dve nástenné čítačky
Jedna riadiaca jednotka môže
ovládať dvoje dverí alebo
prístup a výstup jedných dverí.

Vysoký spínací výkon
Riadiaca jednotka disponuje
dvomi relé so spínacím
výkonom každého max. 250
VAC.
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Technické informácie
Testované podľa CE | Stupeň ochrany IP54

Technická montážna situácia

Zoskrutkovanie: Medzistropy, rozvodné skrine | do 100 m
vzdialenosti medzi nástennou čítačkou a riadiacou jednotkou
(odporúčaný typ kábla CAT5, max. 100 m, Rloopmax. 2 Ω

Rozmery

160 x 160 x 50 mm

Napájanie napätím

Modul sieťového zdroja 12 – 24 VDC, min. 24 W (pozri
príslušenstvo) | ukladanie údajov do vyrovnávacej pamäti pri
výpadku prúdu až na 72 h

Situácie riadenia

1 nástenná čítačka Xesar – 1 dvere | 2 nástenné čítačky Xesar
– 2 dvere | 2 nástenné čítačky Xesar – 1 dvere, s reléovým
mostíkom

Spínací výkon

Max. dve relé na nástennú čítačku Xesar | Max. 250 VAC | Max.
16 A (ohmov) krátkodobo, max. 10 A (ohmov) permanentne

Podmienky nasadenia

+10 °C až +50 °C | < 90 % vlhkosť vzduchu, nekondenzujúca |
stupeň ochrany IP54

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Nástenná čítačka Xesar |
Dverový kontakt | Tlačidlo na
dverách

Nástenná čítačka Xesar

Rozsah dodávky

Riadiaca jednotka kompletne predmontovaná v kryte |
Montážny návod | Dôležité upozornenia

Visiaci zámok Xesar

Cylindrická vložka
Xesar

Normy a smernice

Kovanie Xesar

Zašifrovaný prenos údajov medzi nástennou čítačkou
a riadiacou jednotkou

Kľučka Xesar

Bezpečnostné znaky

Objednanie
E.X.WL.CU.V1

Nástenná čítačka
Xesar

Kód výrobku

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Príslušenstvo
Modul sieťového zdroja pre riadiacu jednotku
Slúži na napájanie nástennej čítačky a riadiacej jednotky Xesar
(výkon 12 V/2 A, eurozástrčka).
Kód výrobku

E.ZU.WL.NT.V2
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Nástenná čítačka Xesar | Online riadiaca jednotka

Normy a smernice

IP54

Online riadiaca jednotka
odovzdáva informácie
identifikačných médií z
nástennej čítačky softvéru
Xesar a naopak. Takto sa
vymieňajú bezpečnostné
aktualizácie, trvanie platnosti

identifikačných médií a iné
bezpečnostné informácie a
Virtuálna sieť Xesar sa udržuje
v aktuálnom stave. Online
riadiace jednotky sa umiestňujú
predovšetkým vo vchodoch a
východoch.

Príklady použitia

Nástenná čítačka so
všestranným talentom
Nástenná čítačka v kombinácii
s online riadiacou jednotkou
otvára dvere a súčasne udržuje
systém v aktuálnom stave.

Aktualizácie bez funkcie
otvárania
Nástenná čítačka môže tiež
fungovať na centrálnom mieste
v budove iba ako Updater bez
funkcie otvárania..

Jednoduché umiestnenie
Vďaka kompaktnosti poskytuje
početné montážne možnosti,
ako sú medzistropy, rozvodné
skrine, na omietku a oveľa viac.
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Technické informácie

Zoskrutkovanie: Medzistropy, rozvodné skrine | do 100 m
vzdialenosti medzi nástennou čítačkou a riadiacou jednotkou
(odporúčaný typ kábla CAT5, max. 100 m, Rloopmax. 2 Ω) | až
do vzdialenosti 100 m medzi riadiacou jednotkou Updatera a
ethernetovým adaptérom

Rozmery

160 x 160 x 50 mm

Napájanie napätím

Modul sieťového zdroja 12 – 24 VDC, min. 24 W (pozri
príslušenstvo) | ukladanie údajov do vyrovnávacej pamäti pri
výpadku prúdu až na 72 h

Situácie riadenia

Na zariadenie max. 150 online nástenných čítačiek | 1 nástenná
čítačka Xesar na dvere

Spínací výkon

Max. dve relé na nástennú čítačku Xesar | Max. 250 VAC | Max.
16 A (ohmov) krátkodobo, max. 10 A (ohmov) permanentne

Podmienky nasadenia

+10 °C až +50 °C | < 90 % vlhkosť vzduchu, nekondenzujúca |
stupeň ochrany IP54

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

Nástenná čítačka Xesar | Ethernetový adaptér | Dverový kontakt
| Tlačidlo na dverách

Rozsah dodávky

Riadiaca jednotka kompletne predmontovaná v kryte | Ethernetový adaptér | Modul sieťového zdroja pre ethernetový adaptér
Montážny návod | Dôležité upozornenia

Kľučka Xesar

Testované podľa CE | Stupeň ochrany IP54

Technická montážna situácia

Cylindrická vložka
Xesar

Normy a smernice

Kovanie Xesar

Zašifrovaný prenos údajov medzi nástennou čítačkou
a riadiacou jednotkou

Visiaci zámok Xesar

Bezpečnostné znaky

Objednanie
E.X.WL.CU.V2

Nástenná čítačka
Xesar

Kód výrobku

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Príslušenstvo
Modul sieťového zdroja pre riadiacu jednotku
Slúži na napájanie nástennej čítačky a riadiacej jednotky Xesar
(výkon 12 V/2 A, eurozástrčka).
Kód výrobku

E.ZU.WL.NT.V2
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SW

››
Sklo v čiernej farbe

X

WL

Farba rámu

E

Farba skla

Nástenná čítačka

››

Xesar

Sklená predná časť
Odolný voči škrabancom, sklený povrch v rozličných
farebných verziách.

Druh montáže

Nástenná čítačka Xesar | Verzie

Elektronika
RU

Rám pod omietku

››

RA

Rám na omietku

››

SI

››

WS

Sklo v striebornej farbe

Sklo v bielej farbe

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

130

SIP
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WSP

Dokonalá kombinácia
› Hodí sa do každého prostredia:
puristicky monochromatická
alebo s kombinovanými
povrchovými úpravami.

SIM

››

WSM

Kľučka Xesar

Matná strieborná

››

Leštená biela

››

Matná čierna

››

Leštená strieborná

SWM

Visiaci zámok Xesar

Leštená čierna

››

Cylindrická vložka
Xesar

››

Nástenná čítačka
Xesar

SWP

Kovanie Xesar

Verzie rámu
K dispozícii s leštenou alebo matnou povrchovou úpravou.
Rám z plastu a s oblým tvarom.

Matná biela

Vhodné produkty

›

› Riadiaca jednotka a
online riadiaca jednotka
Elektronická elektromotorická cylindrická
vložka EMZY ( pozri katalóg produktov
pre mechanické uzamykacie systémy)
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Softvér Xesar

Softvér Xesar

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Nástenná čítačka
Xesar

Visiaci zámok Xesar

Cylindrická vložka
Xesar

Kľučka Xesar

Kovanie Xesar

Administrátorský softvér Xesar ponúka početné inteligentné funkcie a
uľahčuje vám váš všedný pracovný deň. Je postavený klientsko-serverovej
architektúre založenej na prehliadači. Táto umožňuje okrem pohodlného
režimu viacerých používateľov ešte aj plnenie požiadaviek veľkých
uzamykacích systémov. Užívateľské rozhranie je jasne a prehľadne
štruktúrované a dá sa konfigurovať podľa užívateľsky špecifických rolí.

133

XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
SOFTVÉR XESAR | VÝHODY | SOFTVÉR | KREDITY KEYCREDIT | IDENTIFIKAČNÉ MÉDIÁ | SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

Softvér Xesar | Výhody

Režim viacerých
používateľov
Vďaka klientsko-serverovej
inštalácii môžu systém
spravovať
viacerí používatelia naraz.

Flexibilné užívateľské
rozhranie
Užívateľské rozhranie sa dá
individuálne konfigurovať
podľa úloh spravujúceho
používateľa.

Viaceré médiá na osobu
Táto možnosť vám prináša viac
flexibility a bezpečnosti pri
správe.

Rozmanitá funkcia filtra
S početnými funkciami filtra
dostávate vždy tie informácie,
ktoré sú pre vás aktuálne
dôležité.

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Kredity KeyCredit

KeyCredits 10, 50, 100
Pre malé systémy alebo systémy s málo zmenami
oprávnení sú k dispozícii KeyCredits s množstevným
kreditom 10, 50, 100. Na vytvorenie prístupového
oprávnenia, resp. jeho zmenu potrebujete jeden
KeyCredit.

›

KeyCredit Xesar Lifetime
Pre veľké systémy s častými zmenami oprávnení je
k dispozícii časový kredit KeyCredit Xesar Lifetime.
Prístupové oprávnenia udeľujete alebo meníte časovo
a množstevne neobmedzeným spôsobom.

›

Virtuálna sieť Xesar
Virtuálna sieť Xesar sa štandardne dodáva spoločne so
softvérom Xesar.

1.

Zakúpenie kreditov KeyCredit
Kredity KeyCredit si môžete zaobstarať exkluzívne
u Vášho EVVA-Partnera. Nadobudnutý zostatok sa
dobíja do softvéru Xesar.

2.

Vytvorenie prístupových oprávnení
V softvéri Xesar pohodlne vytvárate prístupové
oprávnenia. Napríklad: Osoba1 smie pri dverách1
a dverách2 vchádzať a vychádzať v určitých časoch.

3.

Odpočítanie kreditu KeyCredit
Za zhotovenie alebo zmenu prístupových oprávnení
sa odpočítava jeden kredit KeyCredit. Práva sa
prenášajú na identifikačné médium pri ďalšej
aktualizácii.

Kovanie Xesar

›

Funguje to takto:
Na zhotovenie alebo zmenu identifikačného média
s ľubovoľným počtom prístupových oprávnení je
potrebný iba jeden KeyCredit. Vymazanie prístupových
oprávnení je vo všeobecnosti bezplatné.

Kľučka Xesar

Na bežnú prevádzku uzamykacieho systému Xesar máte
k dispozícii dva kreditové modely:

Softvér Xesar

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Nástenná čítačka
Xesar

Visiaci zámok Xesar

Cylindrická vložka
Xesar

Prechod z KeyCredits 10, 50, 100 na KeyCredit Xesar
Lifetime je možný kedykoľvek.

Podpora štandardných
rozhraní
Prostredníctvom rozhrania
PubSub je Xesar schopný
pripojenia na systémy
inteligentnej budovy,
zaznamenávania času a
systémy s dátami personálu.

Flexibilné trvanie platnosti
médií
Pravidelné bezpečnostné
aktualizácie vďaka
nastaviteľnému trvaniu
platnosti médií.

Užitočný Delete-Key
Softvér informuje
o otvoreniach zablokovanými
identifikačnými médiami
a ich konečnom vymazaní.

Informácia o údržbovom
statuse
Administrátor systému, pozor:
okno trvalého otvorenia
bolo zmenené, dvere treba
synchronizovať.
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Softvér Xesar | PC softvér
Popis produktu
Softvér Xesar 3.0 disponuje
všetkými funkciami moderného
a efektívneho elektronického
uzamykacieho systému.
Centrálnymi znakmi sú
efektívna správa prístupov,
protokolovanie udalostí a
denník používateľa. Prehľadné
používateľské rozhranie,
dynamická stavová indikácia a
individuálne nastavenia uľahčujú
prácu a zvyšujú bezpečnosť.
Systém sa podľa požiadaviek
môže zriadiť rôznym spôsobom.

Riešenie pre jedného
používateľa podporuje
prevádzku systému jedným
používateľom na jedinom PC.
Riešenie s viacerými
používateľmi umožňuje súčasnú
obsluhu systému viacerými
používateľmi prostredníctvom
prístupu na systémový server
cez prehliadač. Tu možno
individuálne riadiť práva
zamestnancov, ako napr.
recepcie, personálneho
oddelenia, technikov údržby a
správcov inštalácií.

Priebeh inštalácie

Stiahnutie
softvéru Xesar

Inštalácia
Softvér je nainštalovaný v
niekoľkých jednoduchých
krokoch.Jednoduchá
aktualizácia zo Xesar 2.2 na
Xesar 3.0
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Systémové predpoklady riešenia pre jedného používateľa
PC miesto

Operačný systém: Windows 10 Pro 64-bitový Version 1511 (build 10586) | CPU: Quad Core 2,4 GHz alebo viac |
RAM: ≥ 8 GB | Pamäť na pevnom disku: ≥ 40 GB | Internet na aktivovanie kreditov KeyCredit a licencií | WLAN |
1 × USB Host 2.0 | Klávesnica a myš | Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 | odporúčané 1920 × 1080 | Hardvérová
podpora Windows Hyper-V na účely virtualizácie

Operačný systém: Linux; Windows Server 2016 | CPU: Quad Core 1,5 GHz alebo viac | RAM: ≥ 4 GB | Pamäť na
pevnom disku: ≥ 40 GB | Hardvérová podpora Windows Hyper-V na účely virtualizácie | Docker Engine 1.12.0+ API
1.24

Stolový počítač administrátora

Operačný systém: Windows 10 Pro | 64-bitový | CPU: Dual Core 2,4 GHz alebo viac | RAM: ≥ 4 GB | Pamäť na
pevnom disku: ≥ 1GB | Hardvérová podpora Windows Hyper-V na účely virtualizácie | Docker Client API 1.24 ,
Docker Compose 1.10.0+ | Internet na aktivovanie kreditov KeyCredit a licencií | 1 × USB Host 2.0 | Klávesnica a
myš | Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 | odporúčané 1920 × 1080

Stolový počítač s editorom

Operačný systém: Windows 7 Pro 64-bitový | Windows 8.1 Pro 64-bitový | Windows 10 Pro 64-bitový | CPU: Dual
Core 2,4 GHz alebo viac | RAM: ≥ 4 GB | Pamäť na pevnom disku: ≥ 1 GB | Prehliadač: Firefox v47 | Chrome v48 |
Internet Explorer v11 | Internet na aktivovanie kreditov KeyCredit a licencií | 1 × USB Host 2.0 | Klávesnica a myš |
Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768 | odporúčané 1920 × 1080

Lokálna sieť

LAN: Fast Ethernet 100Base-TX 100Mbit | štandardná MTU (1500 bajtov) alebo lepšie | Nízka latencia medzi
pripojenými komponentmi | WLAN: IEEE.802.11 | Protokoly IPv4 a v6 | Podpora: HTTP/HTTPS | SSL/TLS | MQTT/
MQTT SN

Potrebné systémové komponenty

Kľučka Xesar

Server

Kovanie Xesar

Systémové predpoklady riešenia s viacerými používateľmi

Správa médií a osôb

Až 65 000 identifikačných médií na systém | Jednej osobe možno priradiť viacero identifikačných médií |
Identifikačné médiá sa dajú vybaviť časovými a prístupovými profilmi s oprávneniami (týždenný kalendár s max. 50
osobitnými dňami) | Import kalendára sviatkov | Protokol o odovzdaní médií | Aktualizácia identifikačného média
na editore alebo online nástennej čítačke | Možný Master Key a časovo ohraničené médiá

Uzamykacie komponenty

Až 65 000 prístupových komponentov | Definovateľných až 96 oblastí dverí | Manuálny kancelársky režim:
Manuálne trvalé otvorenie | Kancelársky režim: Časové trvalé otvorenie riadené prostredníctvom časových
profilov | Režim obchodu: manuálne aktivovanie kancelárskeho režimu | Čierna listina: zoznam zablokovaných
identifikačných médií | Virtuálna sieť Xesar: distribúcia čiernej listiny | výstrahy batérie a prístupové protokoly o
identifikačných médiách | DeleteKey: zablokované médiá sa pri pokuse o identifikáciu pri dverách deaktivujú |
Automatické prestavenie letného/zimného času

Oprávnenia

Trvalý prístup bez časového profilu | Periodický prístup s časovým profilom | Manuálne trvalé otvorenie
aktivovateľné podľa média | volieteľné trvanie uvoľnenia prístupu| voliteľný nastaviteľný koniec oprávnenia

Protokol a udalosti

Protokoluje sa 1 000 udalostí na uzamykací prvok | Prenos udalosti z dverí do softvéru Xesar prostredníctvom
tabletu alebo Virtuálnej siete Xesar | Možná deaktivácia ukladania osobných udalostí | Uložiteľné udalosti:
uskutočnené prístupy (osoba | dvere | dátum | čas) | trvalé otvorenia (automaticky | manuálne) | výstrahy batérie |
prestavenia času | aktualizácie firmvéru | výmena batérie | Obsiahle funkcie filtrovania | triedenia a vyhodnocovania

Rozhrania

PubSub (MQTT)

Ochrana údajov

Deaktivovateľné ukladanie osobných údajov | Nastaviteľná doba uloženia

Jazyk

Voliteľné jazyky: CS | DE | EN | ES | FR | IT | NL | PL | PT | SK | SV

Visiaci zámok Xesar

Vhodne k úlohám používateľov sa zriaďujú administrátorské profily s oprávneniami a k nim sa priraďujú
používatelia

Nástenná čítačka
Xesar

Správa používateľov

Softvér Xesar

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Vlastnosti

Cylindrická vložka
Xesar

Softvér Xesar | Sieť LAN a WLAN | Tablet Xesar | Editor | Administrátorská karta | Identifikačné médiá | Prístupové
komponenty

Vľavo
Stiahnutie softvéru

www.evva.sk/xesar

Systémová príručka

www.evva.sk/xesar | Tlačená verzia na požiadanie
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Softvér Xesar | Kredity KeyCredit
Dokonale vhodné pre malé a stredne
podniky
KeyCredits 10, 50, 100
Kredity KeyCredits 10/50/100 sú riešením šitým na mieru pre
malé a stredné firmy. Práve vtedy, keď chcete zmeny oprávnení
vykonávať len zriedkavo alebo do vášho systému vchádza a
vychádza z neho len málo osôb.
Využívate všetky funkcie plne vybudovaného prístupového
softvéru a platíte iba za to, čo skutočne potrebujete. Na
zhotovenie alebo zmenu identifikačného média s ľubovoľným
počtom prístupových oprávnení je potrebný iba jeden KeyCredit.
Kedykoľvek je možný prechod na KeyCredit Lifetime.

KeyCredits 10
10× zhotovenie alebo zmena identifikačného média s ľubovoľným počtom prístupových oprávnení
Odporúčanie pre použitie

1 – 9 osôb
Zriedkavé zmeny oprávnení

Kód výrobku

E.ZU.LM.KC010

KeyCredits 50
50× zhotovenie alebo zmena identifikačného média s ľubovoľným množstvom prístupových oprávnení
Odporúčanie pre použitie

1 – 9 osôb
Časté zmeny oprávnení
10 – 49 osôb
Zriedkavé zmeny oprávnení

Kód výrobku

E.ZU.LM.KC050

KeyCredits 100
100× zhotovenie alebo zmena identifikačného média s ľubovoľným počtom prístupových oprávnení
Odporúčanie pre použitie

10 – 49 osôb
Časté zmeny oprávnení
50 – 100 osôb
Zriedkavé zmeny oprávnení

Kód výrobku

E.ZU.LM.KC100

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Dokonale vhodné pre stredné a veľké podniky
KeyCredit Xesar Lifetime
Pre veľké uzamykacie systémy s častými zmenami oprávnení je k
dispozícii časový kredit KeyCredit Xesar Lifetime.

KeyCredit Xesar Lifetime
Neobmedzené zhotovovanie alebo zmena identifikačných médií s ľubovoľným počtom
prístupových oprávnení
počas celej životnosti nainštalovanej verzie softvéru.
Lifetime

Odporúčanie pre použitie

Viac ako 50 osôb | Časté zmeny prístupových oprávnení
Viac ako 100 osôb
E.X.ZU.LM.KC.XLT

Softvér Xesar

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Nástenná čítačka
Xesar

Kód výrobku

Visiaci zámok Xesar

KeyCredit

Cylindrická vložka
Xesar

Kľučka Xesar

Kovanie Xesar

S jednorazovou investíciou môžete časovo neobmedzene
prevádzkovať systém s nainštalovaným funkčným rozsahom bez
ďalších nákladov na používanie.
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Systémové príslušenstvo | Identifikačné médiá
Karta Admin-Card
Tento zabezpečovací mechanizmus garantuje, že iba oprávnené osoby môžu spúšťať a zastavovať
softvér Xesar. Ďalej sa administrátorská karta používa na dopĺňanie kreditov KeyCredit a licencií.
Okrem toho administrátorská karta zabezpečuje citlivé údaje systému. Pri strate alebo chybe sa
administrátorská karta môže znova vystaviť.
Čip

NXP JCOP

Balná jednotka

1 kus

Kód výrobku

E.X.IM.AC.V1

Construction-Card
Na obsluhu prístupových komponentov Xesar v stave pri expedícii
Čip

MIFARE DESFire EV1

Balná jednotka

M5 – 5 kusov | M25 – 25 kusov | M100 – 100 kusov

Kód výrobku

E.X.IM.CC.V1.[balná jednotka]

Xesar-EVVA-Card – karta s dizajnom EVVA
Na obsluhu prístupových komponentov Xesar
Čip

Mifare DESFire EV1

Varianta

V1 – karta s dizajnom EVVA | V2 – karta s neutrálnym dizajnom

Balná jednotka

M5 – 5 kusov | M25 – 25 kusov | M100 – 100 kusov

Podmienky používania

Okolitá teplota -25 °C až +60 °C | Stupeň ochrany IP67

Kód výrobku

E.X.IM.KA.D04K.[Varianta].[balná jednotka]

Prívesok na kľúč Xesar
Na obsluhu prístupových komponentov Xesar
Čip

Mifare DESFire EV1

Varianta

V1 – Standard

Balná jednotka

M5 – 5 kusov | M25 – 25 kusov | M100 – 100 kusov

Farba

SW - čierna | RT - Červená | GN - Zelená | BL - Modrý | GE - Žltý | WS - Biela

Opcia

Špecifický text zákaznika na kľúči má na každom médiu
2 riadky, maximálne 12 znakov na riadok.

Podmienky používania

Okolitá teplota -25 °C až +85 °C | Stupeň ochrany IP67

Kód výrobku

E.X.IM.SH.D04K.[Varianta].[balná jednotka].[Farba].[Opcia]

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Mechanický systém

MCS, 4KS, ICS, EPS, FPS

Farba

BL – Modrá | RT – Červená | SW – Čierna

Voliteľné možnosti technickej
montážnej situácie

LSH – dlhý krk kľúča

Voliteľné možnosti úžitkových
znakov

TXT – zákaznícky špecifické číslovanie

Čip

MIFARE DESFire EV1

Kód výrobku

M.[Mechanický systém].SL.SL-X.[Farba].[Voliteľná možnosť]

Mini Tag
Na obsluhu prístupových komponentov Xesar

Špecifický text zákaznika na kľúči má na každom médiu
3 riadky, maximálne 9 znakov na riadok.

Podmienky používania

Okolitá teplota -5 °C až +85 °C | Stupeň ochrany IP65

Kód výrobku

E.X.IM.CSH.D04K.[Varianta].[Farba].[Opcia]

Inicializácia jestvujúcich identifikačných médií
Už používate kompatibilné identifikačné médiá? Žiadny problém – na požiadanie urobí EVVA vaše identifikačné
média kompatibilné so Xesar. Váš EVVA-Partner vám ochotne poradí.

Kombinované systémy

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Elektronika
Dokonalý dodatočný
úžitok: protokolovanie,
kontroly a časové
limitovanie prístupov.

Mechanika, skombinovaná s elektronikou, spája to najlepšie
z oboch oblastí. Mechanické uzamykacie systémy sú vždy
základným kameňom zabezpečenia budov. Sú robustné,
majú dlhú životnosť a obzvlášť stabilné. Ak sa skombinujú
s elektronicky riadenou bezpečnostnou technikou, vznikajú
flexibilné a mnohostranne použiteľné bezpečnostné riešenia.
Pomocou elektroniky sa tiež môžu časovo limitovať, protokolovať
a kontrolovať prístupové oprávnenia. Toto je potom obzvlášť
dôležité vtedy, keď ide o prístupy do vysoko citlivých oblastí.

Cylindrická vložka
Xesar

Opcia

Visiaci zámok Xesar

SW - čierna | RT - Červená | BL - Modrý

Nástenná čítačka
Xesar

V1 – Standard

Farba

Kľučka Xesar

Mifare DESFire EV1

Varianta

Softvér Xesar

Čip

Kovanie Xesar

Kombinovaný kľúč Xesar
Identifikačné médium skombinované s kľúčom na obsluhu prístupových komponentov Xesar

Mechanika
Robustný, stabilný a trvácny základ
pre zabezpečenie budov.
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Systémové príslušenstvo | Tablet Xesar
Popis
Pomocou tabletu Xesar
sa synchronizujú dáta. Pri
tomto dochádza k výmene
údajov o stave dverí a
protokolu medzi dverami a
softvérom Xesar.

Tablet Xesar sa expeduje s už
predinštalovanou aplikáciou
pre tablet Xesar.

Technické informácie

Symbolické vyobrazenie

Operačný systém

Android TM

Rozhrania

Tablet Xesar/dvere: USB a spojovací kábel |
Tablet Xesar/softvér Xesar: WLAN

Rozsah dodávky

Tablet Xesar | Predinštalovaná aplikácia |
Spojovací kábel pre tablet Xesar | Modul
sieťového zdroja

Objednanie
Kód výrobku

E.X.ZU.TA.V3

Použitia

Uvedenie do prevádzky
Prostredníctvom tabletu Xesar
sa synchronizujú prístupové
komponenty so softvérom.

Zmeny konfigurácie
Trvalé otvorenia alebo
nové časové profily sa
prostredníctvom tabletu
prenášajú dverám. Výnimka:
online nástenná čítačka

Aktualizácie firmvéru
Nainštalované nové vydanie
softvéru? Tablet Xesar potom
vykonáva aktualizáciu firmvéru.
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Systémové príslušenstvo | Editor

Napájanie napätím

Napájanie napätím prostredníctvom USB
(5 V)

Štandardy

ISO 7816 & EMV2 2000, Level 1

Prenos Smart-Card

420 kbit/s (keď je podporované médiom)

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota 0 – 55 °C

Farba

Tmavosivá

Rozsah dodávky

Editor | Návod na obsluhu | Karta XesarAdmin-Card nie je obsiahnutá v rozsahu
dodávky

Objednanie
Kód výrobku

E.ZU.CS.V1

Popis
S kódovou stanicou sa
autorizácie zapisujú na
identifikačné médium Xesar.
Proces čítania/zápisu je
bezkontaktný a uskutočňuje sa
v priebehu niekoľkých sekúnd.
Kódovacia stanica je

pripojená k stolnému počítaču
prostredníctvom portu USB
Iba po vložení správnej karty
do slotu je možné spustiť alebo
ukončiť softvér alebo doplniť
KeyCredits.

Kľučka Xesar

115 × 96,5 × 25,5 mm

Cylindrická vložka
Xesar

Symbolické vyobrazenie

Rozmery

Visiaci zámok Xesar

Technické informácie

Kovanie Xesar

Softvér sa môže spúšťať alebo
ukončovať, resp. kredity
KeyCredit možno dobíjať
iba vtedy, keď je zasunutá
administrátorská karta.

Nástenná čítačka
Xesar

Popis
Pomocou editora sa zapisujú
oprávnenia na identifikačné
médiá Xesar. Postup čítania
a zapisovania sa uskutočňuje
bezdotykovo a bleskovo.
Editor je pripojený k stolovému
počítaču prostredníctvom USB
rozhrania.

Rozmery

59 × 59 × 11.4.5 mm

Prenos Smart-Card

848 kbit/s (keď je podporované médiom)

Podmienky nasadenia

Okolitá teplota 0–70 °C

Farba

Tmavosivá

Rozsah dodávky

Kódovou stanicou | Návod na obsluhu

Softvér Xesar

Katalóg produktov Xesar | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Technické informácie

Objednanie
Symbolické vyobrazenie

Kód výrobku

E.ZU.ALLG.CSMI
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Xesar | Realizácia

01

Strana

146

Poradenstvo
Želania zákazníka, poradenské nástroje,
výber systému, rýchly test

02

Strana

150

Plánovanie

Projektovanie, projektovacie nástroje,
ceny, normy
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154

Montáž
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Objednanie, dodacia lehota,
montáž systému

04

Strana

156

Odovzdanie a prevádzka
Dokumentácia, školenie, podpora
a záruka, údržba a aktualizácia

Realizácia

03

Strana

145

XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
REALIZÁCIA | PORADENSTVO | PLÁNOVANIE | ZRIADENIE | ODOVZDANIE A PREVÁDZKA

Poradenstvo | Parametre, tipy a nástroje
Komplexné a zodpovedné poradenstvo
je práve v oblasti bezpečnosti obzvlášť
dôležité.
Preto zo strany firmy EVVA podporujeme
našich Partnerov naším komplexným
know-how. Na jednej strane
v špeciálnych školeniach. Na druhej
strane tak, že s našimi Partnermi spoločne
uskutočňujeme poradenstvo a plánovanie.

Každá budova je jedinečná
To platí aj pre bezpečnostnú techniku.
Predovšetkým je dôležité skoré
rozpoznanie, v čom spočívajú potreby
a hlavné úlohy, ktoré treba splniť.
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Ideálne plánovanie bezpečnosti vždy
zohľadňuje ústredné aspekty: komfort,
organizácia, bezpečnosť. Týmto sú
možné individuálne a efektívne riešenia.

Bezpečnosť
Bezpečnostné požiadavky závisia
predovšetkým od typu a štruktúry
objektu. Rozličné oblasti budovy
majú často rozličné úrovne
ochrany s rozličnou uzamykacou
a bezpečnostnou technikou. Pre osoby,
vecné hodnoty a nemateriálne hodnoty
(dáta o osobách).

Organizácia
Požiadavky na organizáciu definujú,
ako flexibilná musí byť bezpečnostná
technika počas bežiacej
prevádzky. Cieľom je podporovať
a zjednodušovať celú administráciu.

Komfort
Požiadavky na komfort skupín
používateľov (zamestnanci, zákazníci,
cudzie firmy a pod.) majú rozhodujúci
vplyv na voľbu bezpečnostnej techniky.
Používatelia sa líšia správaním,
dôveryhodnosťou, spôsobom využívania
a dobou pobytu.
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Dôležité otázky
Čo je pre jednu budovu
ideálne, pre druhú môže
byť nedostatočné. Dokonca
jednotlivé oblasti v rámci
objektu sa často vyznačujú
rozličnými požiadavkami.
Pre citlivé zóny je dôležitá
maximálna bezpečnosť, pre iné
oblasti hrajú centrálnu rolu
komfort a jednoduchá obsluha
techniky.

V poradenskom kontrolnom
zozname sme pre vás zhrnuli
najdôležitejšie otázky.

... Nachádzajú sa v objekte citlivé oblasti, ktoré
sa majú obzvlášť chrániť a monitorovať? Výskumné
laboratórium, kancelária konateľa, miestnosť so servermi,
miestnosti s počítačovou technikou, sklad, strojovňa, vozový
park, priestory trezorov atď.

Poradenský kontrolný
zoznam
›› www.evva.com

Sú v objekte prítomné osoby, ktoré treba obzvlášť
chrániť? Deti (škôlka), bábätká (nemocnica), väzni, pasažieri
a pod.
Musí sa zobrať do úvahy stavebná situácia?
Špeciálne dvere zo skla, protipožiarne dvere, únikové cesty,
pamiatková ochrana, dizajnové špecifikácie, zásobovanie
energiou na dverách a pod.

Mechanika alebo elektronika?
Každé zabezpečenie budovy kladie ďalšie požiadavky na
uzamykací systém. Môžu byť ideálne tak čisto mechanické
systémy, ako aj čisto elektronické. Spravidla je to kombinácia, čím
sa budova stáva výkonnou, pohodlnou a bezpečnou.

Početné reklamné predmety
›› katalóg reklamných
predmetov EVVA

Poradenský kontrolný
zoznam
›› www.evva.com

Školenia špecialistov
›› zložka so školiacimi
podkladmi EVVA

Návšteva u EVVA
›› predvádzacia miestnosť
EVVA

Realizácia
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Poradenstvo | Rýchly test
Až keď poznáte potreby zákazníka, môže
sa zvoliť ten správny systém. Na tento
účel sa musí skontrolovať, do akej miery
služby systému zodpovedajú požiadavkám
zákazníka.

Čisto mechanické alebo elektronické
systémy sa vyskytujú skôr zriedka. Tento
rýchly test vám pomôže pri rozhodovaní,
ktorý systém by mal byť v plánovaní
ten správny alebo vedúci. Jednoducho
spočítajte body príslušných výpovedí – a na
nasledujúcej stránke nájdete odpoveď.

1

Investičné náklady
Nízke prvotné investičné náklady do
bezpečnostného systému hrajú veľkú
rolu.
0 bodov

5

Komfort obsluhy
Je želané rýchle a jednoduché otváranie
dverí.
10 bodov

9

Rozšírenie systému
Nové miestnosti, prístavby alebo
pobočky sa majú dať jednoducho
integrovať do systému.
10 bodov

2

Kriminalita
Kriminálne prípady sa majú objasňovať
vďaka automatizovanému protokolu
udalostí. Preventívny odstrašujúci
účinok sa hodnotí ako pozitívny.
5 bodov

6

Reštrukturalizovania
Zmeny využitia priestorov alebo
užívateľskej štruktúry majú byť rýchlo
a jednoducho vykonateľné.
15 bodov

10

Náklady na inštaláciu
Dôležitá je obzvlášť jednoduchá
montáž bezpečnostných
komponentov.
10 bodov

3

Časové riadenie
Organizačné procesy sa majú ideálne
podporovať časovo riadenými
oprávneniami pre trvalého používateľa,
ako aj dočasného používateľa (personál
čistenia a údržby).
20 bodov

7

Strata dôležitého kľúča alebo
identifikačného média
V prípade straty kľúča alebo
identifikačného média s prístupom
do bezpečnostných oblastí by nemali
vznikať žiadne náklady.
30 bodov

4

Pravidelné straty kľúčov alebo
identifikačných médií
Kľúče a identifikačné médiá používatelia
čas od času strácajú. Týmto nemajú
vznikať žiadne náklady alebo
bezpečnostné riziká.
15 bodov

8

Sloboda v oblasti údržby
Je želaný systém, ktorý dokáže fungovať
bez akejkoľvek údržby po dlhé roky.
5 bodov
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Správna kombinácia

Najlepšie elektronika

›› 0 – 40 bodov

›› 41 – 80 bodov

›› 81 – 120 bodov

Potrebujete klasický uzamykací systém
pre statický okruh používateľov
s malými zmenami v štruktúre
používateľov a priestorovými danosťami.
Automatizované otváranie alebo
protokolovanie prístupov hrajú
podriadenú rolu.

V širokých oblastiach musíte primárne
zaistiť technické zabezpečenie.
Na citlivých prístupových bodoch
je potrebné rýchle a flexibilné
odovzdávanie prístupu. Ohrozenie
bezpečnosti vplyvom stratených kľúčov
alebo identifikačných médií sa musí
rýchlo odstrániť. Ideálnym riešením
pre Vás je kombinácia mechanického
a rozširovateľného elektronického
uzamykacieho systému.

Aby sa mohli optimálne podporovať
procesy v budove, je potrebná maximálna
flexibilita. Automatizované časy
prístupových oprávnení a ich výhody sú
vám jasné. Bezpečnostné diery vplyvom
stratených identifikačných médií sa rýchlo
odstraňujú. Musíte rýchlo a jednoducho
reagovať na zmeny v štruktúre
používateľov alebo priestorovú situáciu. Je
pre Vás dôležité protokolovanie všetkých
prístupov.

Odporúčané systémy:
EPS | ICS | 4KS | MCS

Odporúčané systémy:
EPS | ICS | 4KS | MCS | Xesar | AirKey

Odporúčané systémy:
Xesar | AirKey

Realizácia
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Plánovanie | Normy
Normy zohrávajú v bezpečnostnej technike
podstatnú rolu. Vytvárajú jasnosť, právnu
istotu a sú jednoduché pri aplikácii. Ak je
príslušná situácia dverí známa, dá sa
ľahko určiť, ktoré požiadavky sú prítomné

s ohľadom na ochranu pred ohňom, resp.
požiarom, zabránenie vlámaniu a potrebu
funkcie únikovej cesty.

EN
179

EN
1125
90 min

Uzamknutie núdzových
východov
V budovách bez verejného používania a keď
je budova používateľom známa, musia
byť zabudované výrobky podľa EN 179.
Výnimkou sú súkromne využívané priestory.
Príklady
› Kancelárie a neverejné správne priestory
priemyslu
› Neverejné oblasti budov, v ktorých sa
uskutočňujú podujatia
› Neverejné oblasti letísk, bánk
a nákupných centier

Panikové uzávery

Protipožiarna ochrana

Vo verejne využívaných budovách sa
musia používať intuitívne obsluhovateľné
dverové produkty podľa EN 1125, pretože
návštevníci nepoznajú únikové a záchranné
cesty.

Na základe vnútroštátneho zákonodarstva
sú dvere, podľa príslušnej požiadavky na
30, 60, 90 minút alebo viac, testované
z hľadiska požiarnej odolnosti.

Príklady
Verejné správne priestory a budovy
s frekvenciou ľudí
› Nákupné centrá, nemocnice, školy
a univerzity
› Hotely, diskotéky, kiná, koncertné sály
a iné budovy, v ktorých sa uskutočňujú
podujatia
› Letiská

›

Príklady
› Príklad: V Rakúsku musia dvere bytu
odolávať ohňu minimálne 30 minút.
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Stupeň ochrany
Stupeň ochrany udáva vhodnosť
elektrických prevádzkových prostriedkov
(prístroje, svetlá, inštalačný materiál
a pod.) pre rozličné okolité podmienky.
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Dvojdielny číselný kľúč udáva rozsah
ochrany prístroja, čo sa týka pôsobenia
cudzích telies a vlhkosti, resp. vody. Čím je
index vyšší, tým vyššia je ochrana.
Príklady
› Elektronické dverové komponenty
v domových vchodoch v exteriéri, so
silným pôsobením poveternostných
vplyvov: IP55
› Elektronické dverové komponenty
v domových vchodoch v exteriéri so
zastrešením: IP40
› Elektronické dverové komponenty
v prašných prostrediach v interiéri: IP52

EN
1906

EN
15684

Dverové kľučky a dverové
gombíky

Mechatronické cylindrické
vložky

V norme EN 1906 pre zámky a stavebné
kovania (dverové kľučky a dverové gombíky)
sa v 8 kategóriách popisujú mechanické
požiadavky, ako je trvalá funkcia, odolnosť
voči korózii a mnoho ďalšieho. Tu sa ako
príklad popisuje prvá kategória, ktorou je
používanie:

Táto európska norma stanovuje
požiadavky na skúšobné metódy pre
mechatronické uzamykacie cylindrické
vložky a ich (elektronický) kľúč. Platí aj
pri použití uzamykacích vložiek s inými
výrobkami, ako sú napr. zámky únikových
dverí.

Príklady
› Trieda 1: stredné používanie osobami
s vysokou starostlivosťou: vnútorné
dvere a obytné priestory
› Trieda 2: stredné používanie osobami
s vysokým rizikom nesprávneho použitia:
vnútorné dvere a kancelárske budovy
› Trieda 3: časté používanie osobami
s nízkou starostlivosťou a vysokým
rizikom nesprávneho použitia: vnútorné
dvere v kancelárskych budovách
s frekvenciou ľudí
› Trieda 4: dvere, ktoré sú často vystavené
použitiu sily: futbalové štadióny
a verejné toalety

Cylindrická vložka Xesar dosahuje top
triedu: 1.6.B.3.A.F.3.2
› 1 = Kategória použitia s rozličnými
požiadavkami
› 6 = Skúška životnosti pre 100 000
skúšobných cyklov
› B = Na použitie pri protipožiarnych
a dymotesných dverách
› 3 = Environmentálna trieda odolnosti 3 zo 4
› A = Trieda mechanickej bezpečnosti
uzamknutia– nerelevantné, žiadne
mechanické overovanie
› F = Trieda elektronickej bezpečnosti
uzamknutia F – (najvyššia trieda)
› 3 = Správa systému zarhňuje protokoly
a časové profily (najvyššia trieda)
› 2 = Odolnosť proti poškodeniu
rozličnými metódami (najvyššia trieda)

Realizácia

IP55

151

XESAR | KATALÓG PRODUKTOV
REALIZÁCIA | PORADENSTVO | PLÁNOVANIE | ZRIADENIE | ODOVZDANIE A PREVÁDZKA

Plánovanie | Projektovanie a ceny
Najdôležitejším pre plánovanie alebo projektovanie je rýchla a úplná
analýza situácie a potrieb zákazníka.
Ak je presne vyjasnený základ, dajú sa tiež rýchlo stanoviť technické
a finančné rámce. Zabraňuje sa nepríjemným dodatočným nákladom.

Príklad plánovania
1. Želanie zákazníka
Po dôkladnom poradenstve je jasné nasledovné:
zákazník kladie vysoké bezpečnostné požiadavky na
vstupné dvere (dvere 1) a želá si vzhľad nikel.

Cylindrická vložka
Xesar
Nástenná čítačka
Xesar

Použitie vnútri a vonku







Vhodné pre bezpečnostné oblasti









Najkomfortnejšie otváranie









Bezkáblová montáž







 Najviac vhodné
 vhodné

Plánovací tip
› Použite kontrolný zoznam pre dvere firmy
EVVA na zaznamenanie želaní zákazníka.

›

Urobte fotografie. Takto môžete rýchlo
a jednoducho dopĺňať chýbajúce
informácie.
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Dvere 1

Kľučka Xesar

2. Určenie produktu
Na základe získaných informácií sa dá určiť vhodný produkt Xesar.

Kovanie Xesar
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3. Konfigurácia produktu
Kód výrobku sa dá jednoducho zodpovedať.
O konfigurácii cylindrickej vložky
›› strana 84

Dĺžky cylindrickej vložky
Leštený nikel

Elektronika

X

Xesar

PZ

Profilová cylindrická vložka

KZ-S

Model

31/K31

Dĺžky cylindrickej
vložky A/I

NP

Povrchová úprava

Tvar gombíka

Paniková funkcia
Predĺžená os vonkajšieho
gombíka
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Uzamykací nos

4. Ceny a ponuky
Krátky pohľad na cenník a ponuka je rýchlo
vypracovaná.

a
2. Ponuk
3. Ponuk9ax x10200
9

1 x 50
2× kľučka € 67
3 x 450
8,-1× cylindrická
vložka € 33
---------+ 3x leštený
-9,
0
nikel € 150,
-- 3015

50 KeyCredits
49,90 €
1 softvér 0,-€
-----------1216,90 €
+ montáž

Realizácia

jednostranný prístup

E
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Montáž | Ideme na to
Jednoduchá objednávka
Odosielate nám Vašu objednávku jednoducho
a rýchlo s objednávacím formulárom z cenníka
Partnera.
Softvér Xesar:
okamžite si bezplatne stiahnite
a pridajte systém.

Dodanie do 10 dní.
Senzačný dodací prísľub od EVVA: Všetky
Xesar produkty sú od potvrdenia Vašej
objednávky dodané do 10 pracovných dní
na Vami zvolenú dodaciu adresu.**

Rýchla pomoc EVVA
Pri problémoch s produktom na mieste
garantuje EVVA po konzultácii s hotline
technickej podpory opravu alebo výmenu
v priebehu 8 pracovných dní!*

* Platí pre Nemecko, Rakúsku, Holandsko, Belgicko.
** Platí pre Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Taliansko, Poľsko, Česko, Slovensko do 100 jednotiek. Švajčiarsko: 12 pracovných dní
*** Na naskenovanie QR kódu potrebuje zodpovedajúcu aplikáciu, ktorú si spravidla môžete stiahnuť bezplatne.
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Rýchla montáž
Jednoduchá montáž a dobrá videodokumentácia
zabezpečujú krátke časy zriadenia.

Príklad
Montážne video
pre kovanie Xesar

Naskenujte QR kód*** a pozrite si montážne video
na inteligentnom telefóne. Jednoduchšie to už
nejde!

Aktivovanie kreditov KeyCredit

KeyCredit

Vytvorenie identifikačných médií

Inicializácia dverí

Lifetime

Odovzdanie

Realizácia
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Rýchlo dokončené projekty na
dosiahnutie väčšej spokojnosti
u partnerov a zákazníkov
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Odovzdanie a prevádzka | Stavebné súčasti
Dokumentácia
Na zaručenie jednoduchej
údržby a ľahko vykonateľných
prispôsobení systému sa
zákazníkovi môže odovzdať
dokumentácia.
Táto môže pozostávať
z viacerých obsahov.
Vyplnený kontrolný zoznam
projektu

Vyplnený kontrolný zoznam
dverí s realizovanými
produktmi

Plány projektu stavby

Fotodokumentácia dverí
a ťažko dostupných miest

Systémová príručka a dátový
list

Odovzdávací protokol

EVVA-Partneri disponujú tým
najlepším školením

Osobné školenie používateľov
na systéme

Systémová príručka dostupná
online

Školenie
Pred odovzdaním systému sa
uskutočňuje osobné školenie.
Systémová príručka takisto
poskytuje všetky informácie
a je k dispozícii online.

* Platí pre Nemecko, Rakúsku, Holandsko, Belgicko.
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Podpora a záruka
Produkty firmy EVVA sú prakticky bezúdržbové. Napriek
tomu EVVA zabezpečuje,
aby sa vyskytujúce sa problémy pred alebo po zriadení
odstraňovali rýchlo a účinne:

Hotline EVVA
EVVA-Partneri majú pri
problémoch s produktmi
Xesar alebo AirKey
k dispozícii vlastnú hotline
technickej podpory.

História produktu
Všetky výrobné údaje
a vstupy hotline k danému
produktu firma EVVA ukladá.

Rýchla pomoc EVVA
Pri problémoch s produktom
na mieste EVVA dáva prísľub
opravy alebo výmeny
v priebehu 8 pracovných dní.*

Údržba
a aktualizácie
Dobré dôvody zostať po
úspešnej realizácii v kontakte.

V 3.0

Aktualizácie
Zlepšenia alebo rozšírenia
softvéru a firmvéru zvyšujú
stabilitu systému a rozširujú
rozsah funkcie.

Nové výrobky
Sortiment sa pravidelne
rozširuje. Zákazníci si želajú
nové funkcie. Tu poslúži
pravidelná výmena všetkých
zúčastnených.

Realizácia
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Kontroly
EVVA odporúča ročnú
vizuálnu kontrolu systému,
aby sa zabezpečila dlhá
životnosť produktov, napr.
skrútené dvere alebo
poškodené produkty.
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Realizácia
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