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Flexibilní systém pro vysokou bezpečnost



Více flexibility pro rodiny, singles a kanceláře 



e-primo
e-primo | bezpečnost a flexibilita
Chcete se cítit bezpečně a přitom zůstat flexibilní? Zámek e-primo Vám 

umožní obojí. Elektronický cylindrický zámek e-primo zajistí bezpečnost 

vašich dveří; díky flexibilnímu zadávání přístupových práv se však sami 

rozhodnete, komu udělíte oprávnění ke vstupu do domu a odchodu  

z něj. Zcela bez PC, softwaru nebo kabeláže.

Přehled výhod zámku e-primo

  jednoduchá obsluha,

  flexibilní zadávání přístupových práv,

  individuální výběr designu.

Více flexibility pro rodiny, singles a kanceláře 





e-primo | tak snadné
Cylindrický zámek e-primo se namísto klíče zamyká pomocí uživatel-

ských médií, jako jsou přívěsky na klíče, karty, hodinky nebo náramky. 

Můžete je naprogramovat přímo na cylindrickém zámku e-primo, a tak 

jednoduše udělovat a odebírat oprávnění a speciální funkce. Zdá se Vám 

to složité? Právě naopak. Obsluhu cylindrického zámku e-primo bez 

problémů zvládne i dítě. 

Zvláštní výhoda systému: K montáži nepotřebujete žádné 

kabely. Zámek e-primo přesně lícuje s otvorem pro běžný 

zámek, do kterého je vsazen také konvenční zámek. Při 

nákupu je třeba brát v úvahu pouze otvor v kování a délku 

cylindrického zámku e-primo. Partnerská firma EVVA Vám 

ráda s výběrem pomůže.



e-primo | mnohostranné využití, ať jsou vaše požadavky jakékoli

Singles
Láska přichází a zase odchází. A proto

si sami určujete, koho a kdy k sobě pustíte. 

Právě to je totiž výhodou singles i zámku 

e-primo. Uživatelská média lze udělovat rychle 

a až 249krát, a můžete je spravovat jedno-

duše pomocí funkčních médií. Mimořádně 

praktické: Uživatelské médium lze povolit ve 

více zámcích e-primo. Můžete tak se svými 

přáteli vytvořit jakousi e-primo síť.

Rodina
Vaše děti stále ztrácí klíče, oblíbená 

babička se střídá při zalévání květin 

se sousedkou, a vy chcete, aby méně 

oblíbená babička přestala chodit na 

přepadové návštěvy? Se zámkem 

e-primo to nebude žádný problém. 

Vlastník může kdykoli přidávat nebo 

mazat uživatelská média, a to i  

v nepřítomnosti příslušných osob.
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Podnikání
Pružná pracovní doba vyžaduje 

flexibilní řešení. Pomocí zámku 

e-primo můžete otevírat svým 

zaměstnancům dveře podle 

potřeby nebo času a zajistit, aby 

dodavatelé mohli otevírat pouze 

ty dveře, které určíte. Bývalé 

zaměstnance, partnery nebo

dodavatele jednoduše

smažete.
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Kanceláře

Sklady

nevpuštěni
např. ztracená
uživatelská média

nevpuštěni
např. bývalí
zaměstnanci 
nebo dodavatelé
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Vybavení

Základní vybavení obsahuje tzv. startovní balíček, 

který obsahuje cylindrický zámek e-primo a sadu 

médií. Systém zámku lze následně vybavit dalšími 

zámky a uživatelskými či funkčními médii.

Bezpečnost

Cylindrický zámek e-primo má ochranu proti odvr-

tání a vytažení korpusu, a poskytuje tak udržitel-

nou ochranu proti nelegálním způsobům otevření. 

Ani ztráta uživatelského média nepředstavuje 

problém. Můžete je jednoduše vymazat v zámku 

e-primo.

Zadávání přístupových práv

Vlastník (hlavní uživatel) může kdykoli 

udělovat oprávnění, ale také je odebí-

rat. To mu poskytuje trvalou kontrolu.

Obsluha

Obsluha je jednoduchá díky akustické a optické 

signalizaci. Jednoduše přiložte uživatelské médium 

k hlavici, počkejte na pozitivní odezvu zámku

e-primo a pak otočte.

Design

Zámek e-primo se přizpůsobí různým polohám 

dveří a okolí. Povrchy z ušlechtilého kovu a barvu 

hlavice můžete určit sami.

e-primo | jednoduše vše v jednom 



Startovací
balíček

Startovací balíček obsahuje jeden zámek e-primo  

a sadu médií a lze jej ihned použít. Váš partner 

EVVA Vám rád poradí a předá další zámky e-primo, 

uživatelská a funkční média a cenné tipy k montáži!

1 zámek e-primo

1 baterie

1 šroub k upevnění zámku

1 montážní nářadí

1 těsnicí kroužek

1 návod k obsluze

3 uživatelská média

4 mazací média

1 programovací médium

1 kopírovací médium



e-primo |  kdo má na výběr, může vybírat podle chuti a nálady

Povrchy platí pro technologii iButton a air. | * Pouze ve verzi e-primo s technologií iButton. | ° Včetně světelného kroužku.

Nikl Leštěný nikl Leštěná mosaz

Černá Hnědá

Modrá*

Vínová*

Šedá*Černá

Bílá průsvitná*° Průhledná průsvitná*°



Světelný kroužek 
„bílá průsvitná“

Úchopná plocha „s 
hrubým žebrováním“

Úchopná plocha „s 
jemným žebrováním“

Světelný kroužek 
„průhledná průsvitná“

Kontakty „nikl“*

Kontakty „mosaz“*

Uživatelská média iButton: Lze použít jako přívěšek na klíče.
Černá, žlutá, červená, korálová, modrá, bílá

Uživatelská média air: visačka (lze použít jako přívěšek na klíče) | karta
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