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Vše o systému Xesar –  

jednoduché a přehledné vysvětlení.



Xesar | Bezpečný a flexibilní systém
Xesar je mnohostranně využitelný elektronický uzamykací systém 

vyvinutý společností EVVA. Systém Xesar dokáže snadno, bezpečně 

a individuálně řešit i velmi složité úlohy. Rychlá montáž prováděná 

přímo na místě použití jakož i bezplatný software Xesar jsou jen dvě 

z mnoha výhod, které systém Xesar nabízí. Je ideálním řešením pro 

průmyslové podniky, úřady, školy i další organizace, které dávají před-

nost uzavřenému systému s vlastní IT infrastrukturou.

Stručný přehled výhod, které vám 

systém Xesar poskytuje:

   Nenákladné základní řešení pro podniky

   Rozmanitý sortiment produktů

   Jednoduchá montáž přímo na místě použití
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Systém Xesar je stejně mnohostranný, jako vaše požadavky kladené  

na inteligentní uzamykací systém. Systém se vyznačuje vysokou 

mírou flexibility a přizpůsobitelnosti. Díky rozmanitému sortimentu 

produktů lze nalézt vhodné řešení pro každé uspořádání dveří.  

Se svým hodnotným designovým provedením je tento elektronický 

systém dokonalý po všech stránkách.

Xesar |  uzamykací systém s mnoha možnostmi

Stručný přehled výhod, které vám  

systém Xesar poskytuje:

  Inovovaný design

  Bezplatný software pro správu systému

  Kvalita z Rakouska





Xesar |  Dokonalá souhra

Systém Xesar sestává z pěti komponentů, které pracují 

v dokonalé souhře:

1  Bezplatný software Xesar

2  Inteligentní kódovací stanice

3  Praktický tablet Xesar

4  Rozmanitá identifikační média Xesar

5  Modulární cylindrické vložky Xesar



Přístupová oprávnění se udělují prostřednictvím softwaru Xesar. 

P rostřednictvím kódovací stanice přenáší administrátor informace do 

identifikačních médií systému Xesar, takzvaných elektronických klíčů. 

Tablet Xesar předává jednotlivým dveřím nezbytné informace a stahuje 

události, které jsou uloženy v paměti cylindrických vložek. 

Identifikační média Xesar používá uživatel ke své identifikaci u dveří 

a také k odemykání těchto dveří. Díky dokonalé souhře všech pěti 

vyspělých komponent je vytvořen snadno ovladatelný, ucelený systém.



Dveřní klika Xesar
Klika Xesar je ideálním řešením pro vnitřní použití. Díky širokému 

výběru různých provedení a povrchů klik existuje vhodná varianta 

pro každou aplikaci. 

Montáž v místě použití je velmi rychlá – klika se jednoduše  

přišroubuje a je to hotové.

Cylindrická vložka Xesar
Cylindrická vložka Xesar, která je určena pro vnitřní i venkovní 

montáž, je vybavena všemi bezpečnostními funkcemi. Modulární 

konstrukce cylindrické vložky Xesar umožňuje přizpůsobení délky 

přímo v místě montáže a zjednodušuje plánování.

Xesar | Čtyři výrazné součásti



Nástěnná čtečka Xesar
Nástěnná čtečka Xesar se dodává s velmi kvalitní čelní  plochou 

v mnoha barvách a s různými provedeními rámečku. Ať už je 

použita vevnitř nebo venku, ve výtazích, na posuvných nebo 

otočných dveřích, je nástěnná čtečka Xesar přínosem nejen  

díky svému vzhledu.

Kování Xesar
Kování Xesar zaujme svým štíhlým designem s čistě vedenými 

liniemi a tvarově integrovanou čtecí jednotkou. Nachází široké 

uplatnění, např. u dveří s plnými křídly i trubkovými rámy nebo 

jako řešení pro únikové východy popř. jako vložka  

požárních dveří.



Xesar |  Při nastavování nových přístupů 
lze využívat kredity KeyCredit

Kredity KeyCredit 10,50,100

KeyCredit Unlimited



Pay per key – platíte pouze za to, co potřebujete 

Pro tento účel existují kredity KeyCredit, které jsou k dostání u vašeho 

prodejce EVVA. 

Vybírat lze ze 2 variant: 

První variantou jsou kredity KeyCredit v hodnotách 10, 50, 100, které 

jsou vhodné pro objekty s malým počtem osob a/nebo s nepříliš 

 častými změnami přístupových oprávnění. Druhou variantou je kredit 

KeyCredit Unlimited, který je vhodný pro velké objekty a časté změny 

a jehož platnost činí jeden až tři roky.

K čemu slouží kredity KeyCredit? 

 Při používání systému AirKey jsou pro nové elektronické klíče nebo 

pro změny přístupových oprávnění potřebné kredity KeyCredit Xesar. 

Stírací kód, který je na kartách KeyCredit uveden, se zadá do softwaru 

Xesar a ihned poté již smí např. osoba A, pro niž byl spotřebován 

pouze jeden kredit KeyCredit, používat dveře 1 a dveře 2 pro vstupo-

vání do objektu a vycházení z něho v určených časových termínech. 

Smazání přístupového oprávnění se provádí bezplatně.

Bezplatný  
software 
s funkcí

Pay per key
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