
Balíček pro 
začátek:

Zámek e-primo 
+

Sada médií

Příklad zařízení
Provozní jednotky: 1

Výrobky e-primo: 2
Uživatelská média: 12 (nebo četné další)

Příklad zařízení
Obytná jednotka: 1
Výrobky e-primo: 1

Uživatelská média: 5 (nebo i více)
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3 uživatelská média
4 mazací média

1 programovací médium
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1 zámek e-primo
1 baterie

1 šroub k upevnění zámku
1 montážní nářadí

1 těsnicí kroužek
1 návod k obsluze

BA

Balíček

Příklad zařízení
Obytné jednotky: 2
Výrobky e-primo: 2
Uživatelská média: 3 (nebo i více)

Nakolik se e-primo liší od zámku, 
který máte teď na svých domovních 

nebo bytových dveřích? Současně 
málo a hodně! Tam, kam jste dříve 

zasouvali klíč, je nyní pouze otočný knofl ík. 
Elektronika v zámku e-primo řídí, kdo 

smí a kdo nesmí dovnitř. Pokud přiložíte 
uživatelské médium zpředu k otočnému 

knofl íku  a pokud máte oprávnění, 
můžete dveře odemknout a zamknout.

A teď to nejlepší: K montáži 
nepotřebujete žádné kabely. 
Vložka e-primo přesně lícuje 
s otvorem pro běžný cylindr, 

do kterého je vsazena vaše současná 
vložka. Při nákupu je třeba brát 

v úvahu pouze otvor v kování 
a délku zámku e-primo.

Elektronický zámek s „primo“ pocitem. 

Bezpečnost u vašich dveří – 
je spojena s možností svobodně 
a rychle měnit oprávnění
a briskně reagovat na ztrátu 
klíče! Elektronický zámek e-primo 
vám nyní nabízí všechny výhody 
elektronického přístupu do vašeho 
domu, bytu nebo fi rmy. 

Umožňuje také inteligentní souhru 
techniky a paměťové funkce, 
která je integrována v zámku. 

Klíče jsou nahrazeny uživatelskými 
médii (klíčovými přívěsky nebo kartou). 
Těmi otvíráte dveře. Jako vlastník 
e-primo můžete nastavovat oprávnění 
uživatelských médií, vymazávat 
je nebo je vybavovat zvláštními 
funkcemi – a to přímo na e-primo 
za pomoci sady funkčních médií. 
Zcela bez PC, softwaru nebo kabeláže. 

To nabízí mnoho nových praktických 
možností, jak zjednodušit 
manipulaci s bezpečností. 
Sami rychle a individuálně 
stanovujete, co je pro vaše dveře 
vhodné. Díky pružně reagujícímu 
výrobku e-primo se cítíte bezpečně 
a vychutnáváte si volnost!

e-primo

Sylvia je tělem i duší matkou, ale 
její děti jí to právě neusnadňují. 
Stále znovu ztrácejí klíče. Stresující 
je to i při plánování dovolené, 
kdy je třeba najít důvěrníky 
pro péči o rostliny a kočky. 
Někdy to provede babička, 
něk dy poprosí sousedku. 
O zjednodušení problému 
s přístupem sní 
Sylvia už dlouho. 
Řešení: e-primo

„Moje dětineustále ztrácejí své klíče.Dříve bylo nutné vyměnitvložku zámku nebo čekat na zhotovení nového klíče.To už je minulostí:
Primo je príma!“

Život rodiny může být bouřlivý. Systém 
e-primo vám ale snadno zaručí, že 
se doma budete cítit bezpečně. Jako 
vlastník můžete kdykoliv vymazat 
nejistá (ukradená / ztracená) 
uživatelská média a sám nastavit 
oprávnění pro nová uživatelská 
média – a to rychle a snadno 
prostřednictvím funkčních médií.

Ztracená uživatelská média, např.  

vašich dětí, již nepředstavují 
bezpečnostní riziko.
Rychle a přímo na e-primo můžete  

nastavit oprávnění pro nová 
uživatelská média, např. pro 
příbuzné nebo sousedy, která jsou 
určena pro časově omezený přístup.
Uživatelská média osob, které by  

již neměla být oprávněna, lze 
jednoduše znovu vymazat i bez 
jejich přítomnosti.

Petr rád žije svobodně 
a nespoutaně. Má mnoho přátel 
a přítelkyň. Mnoha z nich svěřil 

uživatelské médium ke svému 
bytu, protože to považuje za 

praktické a protože to s příchody 
a odchody nebere zas tak vážně. 

Stane se ale i to, že přijde
s mazacím médiem. I to 

shledává Petr 
velmi praktickým.

„Moje uživatelská 

média mají vysoký 

kurz. Paměť e-primo 

mám plnou!“

Kdo vede rychlý a bohatý život, 
potřebuje k tomu ty správné 
nástroje. Systém e-primo je přesně 
ten pravý. Umožňuje bleskové 
vytvoření nových uživatelských 
médií s přístupovým právem 
(až 249!) a nekomplikovanou 
správu díky funkčním médiím. 
Přátelé mají možnost udělit si 
navzájem oprávnění na zámcích 
e-primo. To tu ještě nebylo!

Můžete bleskově vybavit  

uživatelskými médii nové přátele 
nebo známé (a zase je vymazat).
Přidání nových klíčů a karet jde  

rychle a snadno: koupíte si je 
u specializovaného obchodníka 
a sami je naprogramujete.
Uživatelská média lze povolit  

v mnoha zámcích e-primo. Přátelé 
si tak mohou vytvořit jakousi 
e-primo síť.

Zámek e-primo je ideální k řízení 
přístupu i v menších fi rmách, 
například v kancelářích, ordinacích 
nebo živnostenských provozech. 
Můžete jej nastavit pro více dveří 
nebo pracovišť a tak cíleně řídit 
přístupy. Vaším vlastním uživatelským 
médiem (přívěsek na klíče nebo 
karta) můžete odemykat nebo 
zamykat všechny zámky e-primo (např. 
kanceláře, sklady, prostory s cenným 
majetkem, soukromý byt atd.)! 
Uživatelská média pro všechny 
zaměstnance nebo dodavatele mohou 
otevírat pouze ty dveře, které určíte. 

Výměna mechanického zamykacího 
systému za zařízení e-primo probíhá 
rychle a nekomplikovaně. A přitom 
nezáleží na tom, zda systém e-primo 
použijete pouze v přístupovém prostoru 
nebo pro veškerý provozní prostor. 

Kontrolu máte vy: Uživatelská  

média zaměstnanců, kteří odcházejí 
z fi rmy, můžete okamžitě vymazat. 
Pomocí zámků e-primo můžete  

vydělit prostory, do kterých mohou 
vstupovat jen oprávněné skupiny 
uživatelů.
Použijte zámek e-primo, abyste  

mohli oddělenou budovu používat 
se stejným uživatelským médiem.

„Chytrým hlavám 

rád umožňuji pružnou 

pracovní dobu. Díky 

zámkům e-primo.“

Podnikatel Jan Procházka se cítí 
dobře ve věčně zaměstnané 
atmosféře svého podniku. Důvěra 
a volnost, kterou poskytuje svým 
lidem, jsou součástí jeho úspěchu. 
Ví však také, že odpovědnost
a kontrola zůstanou vždy na něm. 
Zámek e-primo je jedním 
z pohodlných nástrojů, 
které mu přitom pomáhají.

Abyste si mohli novou bezpečnost 
s pocitem e-primo ihned vyzkoušet, 
vytvořili jsme pro vás balíček pro 
začátek. Balíček obsahuje všechny díly 
potřebné ke zprovoznění systému. 

Balíček pro začátek obsahuje jeden  

zámek e-primo a sadu médií a lze 
jej ihned použít.

U specializovaného prodejce 

obdržíte požadovaný počet zámků 
e-primo a dodatečných uživatelských / 
funkčních médií (na zadní stránce 
najdete výběr designů a médií).
V kování musí být připraven otvor  

pro zámek. Váš specializovaný 
prodejce vám rád poradí, budete-li 
potřebovat speciální řešení!

Aby zámek dokonale seděl:  
Změřte před nákupem vzdálenosti 

od středního bodu šroubu, 
který upevňuje váš zámek, 

až k venkovní (A) 
a vnitřní straně (B) dveří.

Prodejce specializovaný na výrobky k zajištěni bezpečnosti je pro vás má.

Uživatelské médium - iButton 
Pro zámek e-primo 
s technologií iButton

Uživatelské médium 
- proximity
Pro zámek e-primo
s bezdotykovou technologií 
(k dispozici od roku 2010)



e-primo 

iButton:  
Identifi  kace při umístění
média

Uživatelská média jako
přívěsky na klíče

Proximity (k dispozici od roku 2010): 
Bezdotyková identifi kace 

Uživatelská média jako přívěšek 
na klíče nebo čipová karta 

Identifi  kační technologie 

<<<
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Styl  

Nejmodernější elektronika 
pro maximální bezpečnost
Zámek e-primo je nejen ideální 
pro rozličné typy dveří,
ale přizpůsobuje se 
i individuálnímu prostředí. 
Povrchy z ušlechtilých kovů 
a barvu otočných knofl íků si 
můžete určit sami.

Pohodlí  

Jednoduchá obsluha 
se zvukovou a optickou 
signalizací
Obsluha e-primo je hračka: 
přidržte médium u čtecí hlavy, 
počkejte na pozitivní odezvu 
zámku a otočte.

Pružnost  

Mnohostranné programovací 
funkce a ihned měnitelná 
oprávnění 
Vlastník (superuživatel) může 
kdykoliv oprávnit různé osoby 
k přístupu do dveří případně 
oprávnění zase zrušit. 

Jistota   
Vysoká bezpečnost 
při ztrátě klíčů a vloupání
Vložka zámku má ochranu 
proti odvrtání a vytržení
válce Při ztrátě lze 
uživatelské médium jednoduše 
ze zámku e-primo vymazat. 

Individuálnost  

Vlastník (superuživatel) 
uděluje přístupová
oprávnění 
Superuživatel má kontrolu: 
Změny oprávnění jsou možné 
pouze pomocí individuálního 
programovacího média.

Snadnost  

Jednoduchá montáž 
a nejkvalitnější péče
Jednoduchost výrobku 
umožňuje celoplošnou distribuci 
specializovaným obchodníkům. 
Zámky e-primo si naprogramujete 
sami bez pomoci.

Obměnitelnost  

Zámek e-primo se přizpůsobí 
různým typům dveří
Cylindr zámku vyhovuje pro 
kombinace zámků a kování 
s europrofi lem. Lze rovněž obdržet 
provedení s kruhovým profi lem 
a oválným profi lem.

Rozšířitelnost  

Systém e-primo
je přizpůsobivý a rozšiřitelný
V základním vybavení je balíček 
pro začátek obsahující zámek 
a sadu médií. Systém zámku lze 
následně vybavit dalšími zámky 
a uživatelskými či funkčními médii. 

Profesionální kvalita:   Firma EVVA založená v roce 1919 je jedním z předních výrobců mechanické a elektronické 
bezpečnostní techniky v Evropě. Zámky e-primo byly vyvinuty ve vlastním fi remním výzkumném oddělení. Celosvětově se soukromé 
domácnosti a podniky všech velikostí spoléhají na bezpečnostní řešení fi rmy EVVA.

Všechny vlastnosti jedním pohledem

Vnější otočný knofl ík
Zde je třeba se identifi kovat svým
uživatelským médiem. Dveře otevřete 
následným otočením. 
Provedení odolává stříkající vodě.

Světelný kroužek
Stav zámku je zpětně hlášen 
zvukovými signály a barevnými
diodami.

Zámkový díl
Spolu s bezpečnostními opatřeními 
na dveřích nabízí velký fyzický odpor proti 
pokusům o vloupání. 
Max. délka: 392 mm.

Zamykací nos
Při otáčení otočného knofl íku odemkne 
zamykací nos dveře aktivací zadlabacího 
zámku. Lze obdržet i v provedení s ozubeným
kolečkem např. pro rozvorové zamykání.
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Svoboda v ruce Bezpečnost u dveří prostě „primo“ pocit!

Povrch „matný chrom“Povrch „nikl“ Povrch „leštěný chrom“ Povrch „leštěná mosaz" Povrch „černý“ Povrch „hnědý“
basic >>>  

Standard

Zde je třeba se identifi kovat svým
uživatelským médiem. Dveře otevřete 
následným otočením. 
Provedení odolává stříkající vodě.

Blokovací médium Pohotovostní médiumKancelářské médiumMazací médiumProgramovací médium Kopírovací médium

Uživatelské médium černé Uživatelské médium žluté* Uživatelské médium červené* Uživatelské médium modré* Uživatelské médium bílé*

* volitelně k dispozici od podzimu 2009, ° včetně světelného kroužku

média >>>  
Funkční média 
Programovací médium:  Uděluje oprávnění uživatelským médiím 
Mazací médium:  Maže uživatelská média 
Kopírovací médium:  Přiřazuje mazací kartu uživatelskému médiu 
Blokovací médium:  Dočasně blokuje všechna uživatelská média, např. při požáru, renovaci, ... 
Kancelářské médium:  Slouží k trvalému otevření průchozích dveří během pracovní doby 
Pohotovostní médium:  Ovládá zámek bez uživatelských médií 

Barvy vnějšího 
otočného knofl íku
Vyberte si povrchovou úpravu, 
která se hodí k vašim dveřím.

média

Nouzový zdroj proudu 
 Slouží k nouzovému otevření 
   elektronického zámku e-primo
  (volitelné).

Jak bude můj e-primo vypadat?
Použijte jednoduše konfi gurátor e-primo na našich webových stránkách:www.evva.com/e-primo

Kontakty „nikl“

Kontakty „mosaz“

Světelný kroužek „bílá průsvitná“*

Světelný kroužek
Vyberte si požadovaný 
světelný kroužek hodící 
se k barvě povrchu.

Kontakty
Lze obdržet v provedení „nikl“ 
a „mosaz“.

Vybrání pro rukojeť
Lze obdržet v provedení 

„s jemným žebrováním“ 
a „drsný na omak“.

Úchopná plocha „drsná na omak“*

Standard Standard

Design „modrý“*

Design „vínově červený“*

Design „šedý“*

Design „černý“

Design „bílý průsvitný“*°

Design „jasně průsvitný“*°

Úchopná plocha „s jemným žebrováním“ Světelný kroužek „jasně průsvitná“*

Baterie
Až 60000 otevření s jednou 
standardní baterií (CR123A).

Výstražná indikace vybité 
baterie dvojím bliknutím,

a klesajícím výstražným tónem.

Elektronický modul
Je chráněn před fyzickými útoky 

a manipulací na vnitřní straně dveří.

Vnitřní otočný knofl ík
Chrání elektroniku.

Snadné otevírání z vnitřní strany 
dveří bez uživatelského média.

Standard

Standard

Uživatelská média (iButton)
Uživatelská média iButton jsou  

k dostání v četných barvách.
Barevné rozlišení umožní rychle  

zjistit, komu nalezené 
uživatelské médium patří.

Nebo si jednoduše vybírejte   
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