
Wszechstronny system bezpieczeństwa



Xesar to innowacja EVVA. Zaprojektowany i wyprodukowany  
w Austrii elektroniczny system zamknięć obejmuje wiele różnych 
produktów i zastosowań oraz wyróżnia się ponadczasowym 
designem. Łatwość montażu oraz bezpłatne oprogramowanie 
Xesar i unikalne EVVA-KeyCredits to tylko niektóre spośród wielu 
zalet systemu Xesar.

Zalety systemu Xesar w skrócie
 ›  ekonomiczne rozwiązanie startowe 
 ›  szeroka gama produktów
 ›  innowacyjny design
 ›  elastyczny i łatwy montaż
 ›  jakość z Austrii

Xesar | system zamknięć wszechstronnego zastosowania

Wszechstronny system 
bezpieczeństwa do 

profesjonalnych zastosowań 

Wszystko o systemie Xesar–  
wyjaśnione w prosty sposób.



KeyCredit-Cards | Przegląd
Co sprawia, że Xesar jest tak unikalnym elektronicznym  
systemem zamknięć? Bezpłatne oprogramowanie Xesar  
w połączeniu z rewolucyjnymi KeyCredits EVVA gwarantują,  
że płacisz tylko za to, czego potrzebujesz. Niezależnie 
od wielkości systemu i liczby użytkowników, KeyCredit  
dostosowany jest do każdych potrzeb.

 › KeyCredits 10, 50, 100  
Do systemów obejmujących niewielką liczbę osób i/lub w których 
zmiany uprawnień są rzadkie, roponowane są KeyCredits 10, 50 
lub 100. Nowe i dodatkowe KeyCredits można elastycznie  
w każdej chwili doładowywać. 

 › KeyCredit Unlimited  
KeyCredit Unlimited obsługuje systemy obejmujące ponad 50 
użytkowników z częstymi zmianami dostępów z opcją zmian 
uprawnień na 1 rok lub na 3 lata. 

W każdej chwili możliwa jest zamiana z KeyCredits 10, 50, 100 
na KeyCredit Unlimited. Poszczególne salda resztkowe są  
zachowywane.

Łatwe przydzielanie uprawnień za pomocą KeyCredits 
Chcesz utworzyć lub zmienić uprawnienia dostępowe dla 
jakiegoś nośnika? W takim razie potrzebujesz jeden KeyCredit. 
Kasowanie uprawnień dostępu jest bezpłatne. 

1. Zakup KeyCredits  
KeyCredits są dostępne tylko u lokalnego partnera EVVA. 
Zakupiony kredyt jest ładowany w oprogramowaniu Xesar. 

2. Tworzenie uprawnień dostępowych  
Uprawnienia dostępowe tworzy się wygodnie w oprogra-
mowaniu Xesar. Na przykład: osoba 1 może wchodzić 
i wychodzić przez drzwi 1 i 2 w określonych godzinach. 

3. Wykorzystanie KeyCredits  
Za utworzenie lub zmianę uprawnień dostępowych z salda 
kredytowego odejmowany jest jeden KeyCredit. Uprawnienia 
są natychmiast wysyłane do nośnika identyfikacji przy 
najbliższej aktualizacji. 
 

Bezpłatne  oprogramowanie w systemie 
pay per key

KeyCredits 10,50,100 KeyCredit Unlimited

 Pay per key – płać tylko 
za to, czego używasz 



Cztery produkty systemu Xesar zapewniają odpowiednie rozwiązanie do każdego 
rodzaju drzwi. Produkty te dopasowują się do otoczenia, zarówno funkcjonalnie 
jak i wizualnie.

Xesar udostępnia różne nośniki identyfikacji, umożliwiające identyfikację przy drzwiach 
i ich otwieranie. Do wyboru dostępne są karty, breloki i klucze uniwersalne.

Xesar | System w skrócie

1.

2.

Wszystkie uprawnienia dostępowe są przydzielane w oprogramowaniu Xesar. Za pomocą 
stacji kodowania informacje są przesyłane z oprogramowania Xesar do nośników 
identyfikacji Xesar. W ten prosty sposób sporządzane są klucze elektroniczne. Dodatkowe 
bezpieczeństwo zapewnia karta administratora, niezbędna do programowania. 
Bez tej karty nie można przydzielać uprawnień dostępowych.

3.

Tablet Xesar to praktyczny i poręczny towarzysz, synchronizujący oprogramowanie Xesar 
z poszczególnymi drzwiami oraz informujący np. o nowych stałych otwarciach, skaso-
wanych uprawnieniach na czarnych listach a także odczytujący zdarzenia i przesyłający 
je do oprogramowania Xesar.

4.

Duży wybór nośników identyfikacji Xesar
Użytkownik może identyfikować się za pomocą 
różnych nośników.



Praktyczny tablet Xesar
Synchronizuje oprogramowanie Xesar z drzwiami 
i udostępnia ważne informacje

Programowanie nośników identyfikacji 
Tworzenie nowych kluczy elektronicznych  
za pomocą stacji kodowania

Zarządzanie z bezpłatnego oprogramowania Xesar
Tu mieści się całe zarządzanie danymi (tworzenie  

użytkowników, przydzielanie uprawnień dostępowych, 
zarządzanie czasem itd.)

USB 2.0

Stacja kodowania

Karta administratora



 Idealne rozwiązanie do 
przejść wewnętrznych 

 Produkt bezpieczeństwa  
z ponadczasowym  
designemdo zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych 

Xesar | Wszystkie produkty w skrócie

Klamka Xesar
Klamka Xesar to idealne i ekonomiczne rozwiązanie do drzwi 
z pełnymi oraz przeszklonymi skrzydłami w zastosowaniach 
wewnętrznych. W zastosowaniach zarówno prostych jak  
i skomplikowanych.

Dzięki dużemu wyborowi klamek oraz ich kolorów można  
znaleźć wariant odpowiedni do każdego wnętrza. W celu 
zapewnienia jednolitego designu w całym systemie, klamka  
Xesar jest dostępna także bez elektroniki.

Dzięki prostej koncepcji montażu i wysokiej kompatybilności  
z zamkami, klamka Xesar jest idealna do montażu  
w istniejących drzwiach. Wystarczy przykręcić.

Wkładka bębenkowa Xesar
Wkładka Xesar to produkt do zastosowań wewnętrznych  
i zewnętrznych. Posiada wszystkie istotne cechy bezpieczeństwa 
wysokiej jakości wkładki bębenkowej, jak np. zabezpieczenie 
przed wyjęciem rdzenia i przed rozwierceniem. Obracająca się 
swobodnie gałka zewnętrzna zapewnia wysoki poziom ochrony 
przed manipulacją.

Unikalna jest także modułowa budowa wkładki Xesar. Umożliwia 
ona dopasowywanie długości na miejscu i ułatwia projektowanie 
systemu. Jest to szczególnie praktyczne, gdy chce się zastosować 
wkładkę w innych drzwiach a przy jej wymianie móc ją łatwo  
i elastycznie dopasować. 
Ponadto wiele części z asortymentu produktów mechanicznych 
EVVA może być kompatybilna z wkładką Xesar.



 Najlepszy design wśród 
produktów uniwersalnych 

 Łatwa obsługa, wysoki 
poziom bezpieczeństwa 
i atrakcyjny wygląd 

Okucie Xesar
Elektroniczne okucie Xesar to optymalne rozwiązanie do  
każdych drzwi. Łączy w sobie zalety okucia mechanicznego  
i elektronicznego systemu zamknięć. 

Okucie Xesar wyróżnia się smukłym designem o wyrazistych 
liniach i zintegrowanym czytnikiem.

Ponadto okucie Xesar ma szeroki wachlarz zastosowań. Na przy-
kład w drzwiach z pełnymi skrzydłami i z ramami aluminiowymi, 
w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz jako roz-
wiązanie antypaniczne. Dodatkowo dostępna jest szeroka gama 
osprzętu, dzięki której okucie dobrze wygląda w każdym układzie 
drzwi. Dzięki innowacyjnej i prostej koncepcji montażu nadaje się 
zwłaszcza do zastosowania w drzwiach przeciwpożarowych.

Czytnik naścienny Xesar
Czytnik naścienny Xesar może być stosowany uniwersalnie, 
w systemach zewnętrznych i wewnętrznych. W połączeniu  
ze sterownikiem czytnika naściennego jest kompatybilny  
z elementami zamykającymi we wszelkiego rodzaju drzwiach,  
np. przesuwnych, uchylnych oraz w windach.  

Na dodatek czytnik naścienny Xesar doskonale się prezentuje 
dzięki wysokiej klasy designowi i wysokiej jakości materiałom. 
Przód czytnika naściennego jest wykonany ze szkła. Zarówno 
szklany przód jak i odpowiednia rama są dostępne w wielu  
kolorach i wersjach.
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