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AirKey. Po prostu smart
W systemie AirKey kluczem jest smartfon. To zapewnia wyższe bezpieczeństwo,
elastyczność użytkowania oraz skuteczną kontrolę nad dostępem do drzwi. Co będzie do
tego potrzebne? Wkładka AirKey, smartfon oraz Internet – i już można wysyłać klucze
przez wiadomości SMS i zarządzać systemem online! Po prostu smart!

Główne funkcje AirKey

› Przesyłanie kluczy przez Internet
› Bezpłatna aplikacja i moduł
›
›

zarządzania online
Do małych oraz złożonych
systemów zamknięć
Najwyższe bezpieczeństwo danych

Światowy sukces
elektronicznego systemu
zamknięć
Dzięki AirKey czasochłonne przekazywanie kluczy
i administrowanie dostępami należy do przeszłości.
Dlatego wielu zarządców obiektów shared office
i infrastruktury publicznej, a także dostawcy
usług mobilnych wybierają AirKey i zyskują dzięki
wyższemu bezpieczeństwu i elastyczności.

weXelerate | AT

nöGIG | AT

Przegląd nowości

Od ostatniego wydania katalogu wiele się zmieniło w systemie AirKey.
Tutaj znajdziesz przegląd najważniejszych nowości.

Prostsza obsługa funkcji „Send a Key”

Instalacja aplikacji AirKey oraz proces rejestracji zostały
nieco uproszczone dla użytkowników systemu Android
oraz iOS.

›› Strona 4

Bardziej komfortowe ryglowanie

Funkcja Hands-free dla użytkowników systemu Android
została w dalszym stopniu zoptymalizowana. W przypadku
użytkowników systemu iOS aplikacja AirKey otwiera się
teraz automatycznie poprzez NFC.

›› Strona 4

Automatyczna aktualizacja

Po ryglowaniu poprzez Bluetooth nastąpi automatyczna
aktualizacja czarnej listy (blacklist), wpisów do
protokołu oraz godziny. Dzięki temu można zapewnić
zautomatyzowane bezpieczeństwo systemu zamknięć.

›› Strona 43

AirKey Cloud Interface
Za pomocą interfejsu można zintegrować określone
funkcje AirKey i sterować nimi bezpośrednio z poziomu
własnego oprogramowania.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

›› Strona 24

Pakiet startowy AirKey
Więcej informacji znajdziesz
w cenniku
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System tak dynamiczny, jak potrzeby klientów.
AirKey to elektroniczny system zamknięć dla nowego, mobilnego pokolenia, będący odpowiedzią na dynamikę
współczesnego świata prywatnego i zawodowego. Elastyczne przekazywanie kluczy przez Internet bezpośrednio
na smartfona z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz wiele praktycznych funkcji oprogramowania to niezaprzeczalne zalety tego rozwiązania.

Georg wysyła klucz przez Internet
Georg zarządza agencją reklamową. Do jego
zespołu – często zmieniającego się – należą
freelancerzy, czyli „wolni strzelcy” o różnych
specjalnościach. Dzięki systemowi AirKey
Georg nie musi kłopotać się żmudnym
administrowaniem kluczami.

Szyfrowanie i bezpieczeństwo
zgodnie ze standardami w
bankowości online
W systemie AirKey uprawnienia dostępu są
zawsze przechowywanie w module zarządzania
online w formie zaszyfrowanej. Dostęp jest
zabezpieczony za pomocą uwierzytelniania
dwuetapowego oraz listy kodów jednorazowych
(smsTAN).

Jednostki KeyCredit – kredyt czasowy lub
ilościowy
Moduł zarządzania online oraz aplikacja są bezpłatne, a rozliczenie powiązane jest
wyłącznie z wydanymi kluczami. Dzięki temu użytkownik ma przejrzystą sytuację
odnośnie kosztów.
KeyCredits 10, 50, 100 lub KeyCredit Unlimited
Do tworzenia i zmiany uprawnień dostępu potrzebna jest jedna jednostka KeyCredit.
Otwieranie drzwi i kasowanie uprawnień dostępu jest generalnie
bezpłatne. Do wyboru są kredyty ilościowe – 10, 50 lub 100 jednostek KeyCredit,
lub kredyt czasowy – KeyCredit Unlimited na okres jednego lub trzech lat.

Send a Key (iOS)
https://youtu.be/2lJOMMhiyRY

Sofia odbiera klucz na
swoim smartfonie

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Sofia jest freelancerem pracującym w zespole
Georga. Właśnie przyjechała na umówione
miejsce i otrzymała klucz do agencji za
pośrednictwem wiadomości typu „push”.
Powiadomienie o instalacji aplikacji AirKey
otrzymała poprzez wiadomość SMS.

Send a Key (Android)
https://youtu.be/T4vkMaS-SjE

Zofia bez problemu znajduje
agencję Georga i otwiera drzwi
smartfonem
Dzięki oznaczeniu GPS wkładki znalezienie
wejścia do agencji było bardzo proste.
Wkładka rozpoznaje smartfon jako klucz
i umożliwia otwarcie drzwi.

AirKey spełnia wymagania
rozporządzenia UE o ochronie danych
We współpracy z renomowanym ekspertem ochrony danych,
dr. Christofem Tschohlem, system AirKey stał się systemem kontroli
dostępu najlepiej spełniającym wymagania w zakresie ochrony danych.
W razie pytań chętnie na nie odpowiemy.
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EVVA | Tradycja i przyszłość
Utworzona w 1919 r. w Wiedniu grupa EVVA ma dziś centralę w Wiedniu,
10 oddziałów w Europie i dystrybutorów na całym świecie. W całej Europie
EVVA zatrudnia ok. 750 pracowników.

W roku 1919 trzech inżynierów tworzy
„Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt” –
w skrócie EVVA. W roku 1937 EVVA otrzymuje
pierwszy patent na kłódkę bębenkową, otwierając sobie w ten sposób drogę do działalności
w zakresie techniki bezpieczeństwa. Nikolaus
Bujas przejmuje przedsiębiorstwo w 1973 r.,
inwestuje w park maszynowy oraz rozbudowuje
dział badawczo-rozwojowy.
Badania, rozwój i rozbudowa
Pod koniec lat 70-tych Sven Berlage skupia się
na rozwoju zagranicznych oddziałów, eksportu
i pozycji firmy na międzynarodowym rynku.
Od 1999 r. przedsiębiorstwem kieruje mgr Stefan
Ehrlich-Adám, trzecie pokolenie w rodzinnym
przedsiębiorstwie. To on wyznacza kurs na przy-

szłe sukcesy firmy EVVA. Oprócz tradycji wielką
wagę przykłada się w firmie do badań i rozwoju.
Innowacje i ciągły rozwój to podstawowe aspekty
przemiany EVVY w międzynarodowy koncern.
EVVA już dziś jest w Europie jednym z liderów
w produkcji systemów kontroli dostępu.
Najlepsza mechanika i innowacyjna
elektronika
EVVA, przedsiębiorstwo o długich tradycjach,
zalicza się do najlepszych dostawców mechanicznych systemów zamknięć.
Od roku 2014 firma EVVA oferuję dwa innowacyjne, elektroniczne systemy zamknięć: Xesar
i AirKey, rezultaty wieloletnich doświadczeń
w konstruowaniu rozwiązań elektornicznych.

Fakty i liczby
Centrala w Wiedniu i 10 oddziałów zagranicznych
750 pracowników w całej Europie
EVVA dostarcza produkty do ponad 50 krajów na
całym świecie
TRIGOS-Award 2012
Nagroda ekologiczna 2011 miasta Wiednia
Wyróżnienie ÖKOPROFIT corocznie od 1999 r.
Certyfikacja wg normy ISO 9001

Innowacje w skrócie
Wyprodukowanie
pierwszego dodatkowego
zamka z zewnętrzną
wkładką bębenkową

Komputerowe obliczenie
systemu zamknięć zrealizowane po raz pierwszy na
świecie przez firmę EVVA

1937
1923

MCS: wielki złoty medal
Stowarzyszenia Właścicieli
Patentów i Wynalazców

1979
1977

Pierwszy patent na
kłódkę bębenkową

Opracowanie
elektr. systemu
zamknięć ECS

1993
1984

Start na rynku: MCS –
EVVA otrzymuje nagrodę
państwową za innowacje

1997
Certyfikacja wg normy
ISO 9001.
Opracowanie:
3KS, EMZY-2

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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EVVA stale inwestuje w swoich pracowników

Wykorzystanie energii fotowoltaicznej w firmie EVVA

Korporacyjna
odpowiedzialność
społeczna (Corporate
Social Responsibility)

Clean Production

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Dla firmy EVVA CSR to coś więcej
niż wizerunek, to konieczność.
Zwłaszcza przedsiębiorstwo będące
liderem technologicznym musi
działać perspektywicznie. Oszczędzać zasoby naturalne, inwestować
w pracowników i prawidłowo ustalać kierunki rozwoju zapewniające
sukces ekonomiczny.

W coraz większym stopniu EVVA
angażuje się w produkcję bez
użycia oleju i wody. Ten sposób
wytwarzania, określany jako Clean
Production, ma wiele zalet. EVVA
otrzymała liczne wyróżnienia
i nagrody za innowacje ekologiczne.
Między innymi Leonardo Award
2004, nagrodę ekologiczną 2011
miasta Wiednia, TRIGOS-Award
2012, a od roku 1999 corocznie
wyróżnienie ÖKOPROFIT.

Opracowanie
elektromotorycznej
wkładki bębenkowej
EMZY „MKT 35“

1999

Wprowadzenie innowacyjnych
elektronicznych systemów
zamknięć Xesar i AirKey

Wprowadzenie na
rynek systemu EPS

2006
2002

Powstaje MCS w
systemie modułowym

EVVA –
innowacje
od 1919 r.

2009
2008

Opracowanie nowych
mechanicznych
systemów zamknięć
(EPS, 3KSplus)

Wprowadzenie ICS i e-primo

2016
2014
Wprowadzenie na rynek
systemu 4KS

7

AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
ROZWIĄZANIA | MAŁE FIRMY | FILIE | USŁUGODAWCY | OBIEKTY MIESZKALNE

AirKey | Rozwiązania

Strona

10

Strona

12

Małe firmy i wspólnie
użytkowane biura

Firmy jednoosobowe, wspólnie użytkowane biura
(Shared Offices), kancelarie adwokackie, gabinety
lekarskie, apteki, restauracje, małe zakłady
rzemieślnicze

Firmy z siedzibami /
obiektami w różnych miejscach
Supermarkety, stacje benzynowe, drogerie i sklepy
branżowe, sieci handlowe i restauracyjne

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Rozwiązania
Strona

14

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Strona

16

Firmy usługowe

Mobilne służby medyczne, usługodawcy w dziedzinie konserwacji i serwisu, pracownicy ochrony,
dostawcy, usługodawcy telekomunikacyjni

Obiekty mieszkalne

Mieszkania wakacyjne, domy studenckie,
mieszkalnictwo wspomagane oraz prywatne
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AirKey | Małe firmy i wspólnie użytkowane biura

Trend

Bezpieczne nowe środowisko pracy

Architekt, agencja reklamowa i psycholog pod jednym dachem?
Wspólnie użytkowane biura (ang. Shared Offices) są definitywnie na czasie.
Dzielone są przy tym nie tylko pomieszczenia i koszty, ale także horyzonty.
Tak jak wszechstronne i elastyczne są tzw. wspólnoty biurowe, tak elastyczny
musi być też system zamknięć. Różne uprawnienia dostępu, proste użycie i
zawsze gwarancja najwyższego bezpieczeństwa. Na zewnątrz, ale również
między sobą. Optymalne rozwiązanie to AirKey.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Rozwiązania

Elastyczne bezpieczeństwo
Nowoczesne środowiska pracy potrzebują systemu zamknięć, który działa tak elastycznie jak
wymagają tego zmieniające się procesy pracy. Jednocześnie jednak – tak jak w tradycyjnych
strukturach przedsiębiorstw – zagwarantowane musi pozostać najwyższe bezpieczeństwo.
AirKey jest dokładnie tym systemem zamknięć, który przy dużej elastyczności zapewnia
najwyższe bezpieczeństwo. Uprawnieniami dostępu można zarządzać przez bazujący na
Internecie prosty interfejs użytkownika, zarządzanie online w tle jest chronione centralnie
przez firmę EVVA.

Zapewnienie
bezpieczeństwa

Uprawnienia dostępu są w bardzo
prosty sposób przydzielane
w ramach zarządzania online.
Własna infrastruktura informatyczna
nie jest potrzebna. Pozwala to na
zaoszczędzenie środków.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Zarządzanie online
w systemie AirKey
››  Strona 34

Easy onboarding

Interfejs AirKey Cloud Interface
umożliwia wysyłanie klucza
nowemu pracownikowi bezpośrednio na jego smartfon z poziomu
własnego oprogramowania
administracyjnego.

AirKey Cloud Interface
››  Strona 24

Dzielone
bezpieczeństwo

Centralnym pomieszczeniem we
wspólnie użytkowanych biurach
jest często wspólna kuchnia. Istnieje zatem możliwość wspólnego
zarządzania pojedynczymi wkładkami, aby nic nie stało na drodze
nawiązywaniu kontaktów.
Współużytkowanie komponentów
›› Strona 26

Przykład Twojego systemu ›› Strona 28
Firmy jednoosobowe, wspólnie użytkowane biura (Shared Offices),
kancelarie adwokackie, gabinety lekarskie, apteki, restauracje,
małe zakłady rzemieślnicze
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Trend

Wszystko pod kontrolą

Zaczyna się od jednej filii, systematycznie jest ich coraz więcej, rozproszonych
w regionie z częściowo różnymi godzinami otwarcia i potrzebami organizacyjnymi. To duże wyzwanie dla logistyki dostaw towarów, pracowników firm
sprzątających bądź osób zatrudnionych w różnym wymiarze godzin. Aby jednak zachować absolutną kontrolę dostępu i jednocześnie szybko i elastycznie
reagować na nowe okoliczności, obecny jest system AirKey. Uprawnienia
dostępu można w prosty i szybki sposób w każdej chwili przydzielić bądź
odebrać online. System Pay per key sprawia, że koszty są bardzo przejrzyste.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Rozwiązania

Dynamiczne bezpieczeństwo
Sieć filii podlega dynamicznym regułom. Uprawnienia dostępu są zazwyczaj przydzielane
różnym osobom w zmieniających się porach. Pociąga to za sobą wielkie wyzwania organizacyjne i wymaga systemu kontroli dostępu, który przy dużej elastyczności zachowuje najwyższe
bezpieczeństwo.
AirKey jest nadzwyczaj zdolnym do przystosowania się systemem zamknięć, który korzysta
z oprogramowania bazującego na Internecie i którego można skonfigurować na całym świecie
właśnie przez Internet. W ten sposób kierownik filii lub też centrala może w szybki i "niebiurokratyczny" sposób przydzielić bądź odebrać uprawnienia dostępu, również ograniczone
czasowo, posługując się prostym interfejsem użytkownika.

Elastyczne
bezpieczeństwo
Dostosowane do potrzeb użytkowników z rozproszonymi obiektami!
Za pomocą interfejsu AirKey
Cloud Interface przesyłasz klucze
bezpośrednio z oprogramowania zarządzającego do technika
serwisowego wtedy, gdy jest to
potrzebne.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

AirKey Cloud Interface
››  Strona 24

Przejrzyste
bezpieczeństwo

Dzięki automatycznej aktualizacji
po operacjach ryglowania z użyciem smartfona następuje nie tylko
uaktualnienie pozycji czarnej listy,
ale także przesłanie protokołów
pasywnych nośników identyfikacji
do modułu zarządzania online.

Zarys systemu AirKey
››  Strona 28

Orientacja

Przez centralę można w każdej
chwili zapoznać się z zaprotokołowanymi dostępami. Upraszcza to
przyszłe planowanie, nie odbiera
jednak filii prawa do samozarządzania.

Multi-administracja
›› Strona 27

Przykład Twojego systemu ›› Strona 28
Supermarkety, stacje benzynowe, drogerie i sklepy branżowe,
sieci handlowe i restauracyjne
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AirKey | Przedsiębiorstwa usługowe

Trend

Służba dla człowieka

Opieka nad coraz większą liczbą ludzi odbywa się w domu: czy to ze strony
mobilnych służb pielęgniarskich czy członków rodziny bądź na zmianę. Może
się również zdarzyć, że ktoś nieoczekiwanie musi dokonać zastępstwa,
ponieważ opiekująca się osoba nie jest nagle w stanie dotrzeć na miejsce.
Jak wtedy osoba ta wejdzie do odnośnego mieszkania? Wraz z systemem
zamknięć AirKey można w takim przypadku szybko i w prosty sposób wysłać
uprawnienie/klucz na smartfon. Dostęp można również ograniczyć czasowo,
zależnie od tego, ile czasu i uwagi wymaga wizyta pielęgnacyjna.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Rozwiązania

Mobilne bezpieczeństwo

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Zawsze wtedy, gdy w grę wchodzi duża mobilność, absolutnie zagwarantowana musi
być opieka nad ludźmi potrzebującymi pomocy, a jeśli chodzi o bezpieczeństwo mienia,
pożądana jest niezawodność i elastyczność. Sytuacje mogą się zmieniać zupełnie nieoczekiwanie, dostęp musi jednak pozostać zagwarantowany w każdym przypadku.
System zamknięć AirKey jest elastycznym rozwiązaniem dla zmieniających się nagle
okoliczności. Centralnie sterowane uprawnienia dostępu mogą zostać szybko, a w razie
potrzeby również na ograniczony czas, przydzielone np. osobom z mobilnej służby
medycznej lub pracownikom ochrony i konserwatorom. W ten sposób zagwarantowane
jest, że człowiek i mienie znajdują się pod niezawodną opieką i pewną ochroną.

Szybko
i sprawnie

Elastyczne
przydzielanie

Przejrzyste
bezpieczeństwo

Dzięki AirKey możesz zrezygnować
z czasochłonnego przekazywania
kluczy. Stosując interfejs AirKey
Cloud Interface, możesz podczas
tworzenia harmonogramu zmian
roboczych automatycznie przesyłać
klucze na smartfony personelu
pielęgniarskiego.

Gdy sprawy zmieniają się w
nieprzewidziany sposób, system
AirKey jest tym, czego potrzeba.
Wiadomości „push” służą do
wysyłania kluczy na smartfon z
modułu zarządzania online. Łącznie
z indywidualną wiadomością
tekstową.

Dzięki automatycznej aktualizacji
po operacjach ryglowania z użyciem smartfona następuje nie tylko
uaktualnienie pozycji czarnej listy,
ale także przesłanie protokołów
pasywnych nośników identyfikacji
do modułu zarządzania online.

AirKey Cloud Interface
››  Strona 24

››  Strona 34

Send a Key

Zarys systemu AirKey
››  Strona 28

Przykład Twojego systemu ›› Strona 28
Mobilne służby medyczne, usługodawcy w dziedzinie konserwacji
i serwisu, pracownicy ochrony, dostawcy, usługodawcy
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AirKey | Obiekty mieszkalne

Trend

Komfort jest najważniejszy

Za pomocą smartfona można zapłacić w sklepie, wyszukać najlepszą
restaurację w okolicy, skorzystać z usług bankowych lub z mapy – a teraz,
dzięki AirKey, możesz także otwierać drzwi. AirKey to najlepsza propozycja
firmy EVVA w kwestii komfortu użytkowania! W przyszłości najemcy
lub nabywcy mieszkań będą oczekiwać, że nieruchomość dysponuje
rozwiązaniami ułatwiającymi codzienne czynności. Takimi jak na przykład
elektroniczny system dostępowy.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Rozwiązania

Bezpieczeństwo z poszanowaniem kosztów

Niezależnie od tego, czy jako inwestor lub administrator nieruchomości chcesz pozyskać klientów dzięki
atrakcyjnej, nowoczesnej organizacji kontroli dostępu – takiej jak system AirKey – warto wiedzieć,
że AirKey redukuje Twoje wewnętrzne nakłady administracyjne oraz pomaga trzymać koszty pod
kontrolą. Teraz, w chwili podpisania umowy najmu lub sprzedaży, można automatycznie wysyłać klucz
na smartfon klienta, eliminując tradycyjne przekazanie kluczy. Nie trzeba się także martwić o zgubione
klucze. To szczególnie przydatne i wygodne również w przypadku domów jednorodzinnych.

Zarządzanie we
własnym zakresie

Jako zarządca nieruchomości
możesz udostępniać komponenty
kontroli dostępu najemcom lub
właścicielom do zarządzania we
własnym zakresie. Jednocześnie
zachowasz pełną kontrolę nad
systemem.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Współużytkowanie
komponentów:
››  Strona 26

Proste administrowanie
Każdy administrator ma dużo
spraw na głowie. Na szczęście jest
AirKey, który ułatwia codzienne
obowiązki. W systemie AirKey
klucze wysyłasz bezpośrednio z
oprogramowania zarządzającego
na smartfon najemcy.

AirKey Cloud Interface
››  Strona 24

Brelok na co dzień

W przypadku osób, np. dzieci,
które nie posiadają jeszcze własnego smartfona, dostępne są inne,
bezpieczne nośniki identyfikacji,
takie jak karty, breloki do kluczy,
opaski lub klucze Combi.

Nośniki identyfikacji
››  Strona 46

Przykład Twojego systemu ››  Strona 28
Mieszkania wakacyjne, domy studenckie, mieszkalnictwo
wspomagane oraz prywatne

17

AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
PRZEGLĄD SYSTEMU | BEZPIECZEŃSTWO | FUNKCJA | ZARYS | PROCESY

AirKey | Budowa systemu
Strona

96
Kłódka
AirKey

Strona

48

Wkładka AirKey

Wysokie bezpieczeństwo przy
szczególnie łatwym montażu

Strona

100

Czytnik naścienny
AirKey

Produkt do użytku wewnątrz i na
zewnątrz budynku

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Przegląd systemu
Strona

42

Aplikacja mobilna
i telefon

Klucz mobilny – smartfon z aplikacją
mobilną AirKey

Strona

32

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Oprogramowanie
KeyCredits

Innowacja, w której płaci się tylko
za to, czego się potrzebuje
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Przegląd systemu | Nieograniczona swoboda
Proste działanie
AirKey jest efektywnym i wysoce innowacyjnym
elektronicznym systemem zamknięć. Wykorzystuje
on Internet i istniejące sieci mobilne do przesyłania
uprawnień dostępu na dowolnie duże odległości.

Globalna wymiana informacji
Przez sieć mobilną lub Internet
następuje wymiana informacji
między telefonem komórkowym
i centrum obliczeniowym EVVA,
nawet z jednego kontynentu na
drugi.

I to wszystko za pomocą smartfonu – dlatego,
że w systemie AirKey kluczem jest telefon komórkowy. Za jego pomocą można zaryglować komponent zamykający AirKey należący do danego
systemu zamknięć. Dodatkowo telefon przekazuje
wszystkie informacje uzyskane z modułu elektronicznego drzwi do modułu zarządzania online,
dzięki czemu cały system jest aktualizowany na
bieżąco.

Int
EC ernet
DS
A/A
ES,

TLS

Kolejne nośniki identyfikacji
Za pomocą smartfonu lub stacji kodującej można
również zaprogramować inne nośniki identyfikacji, jak np. karty lub breloczki do kluczy.

NFC
ECDSA/AES

Wkładka i czytnik naścienny AirKey
Wkładka i czytnik naścienny to produkty zabezpieczające
z designem wysokiej jakości do użytku na zewnątrz
i wewnątrz, które można otwierać za pomocą uprawnio nego smartfonu lub nośnika identyfikacji. Komponenty
zapisują do 1000 zdarzeń. Zawartość protokołów można
przesłać do modułu zarządzania online za pomocą smartfonu.

iPhone lub smartfon z systemem Android
Smartfon z zainstalowaną aplikacją AirKey może odbierać
uprawnienia dostępu i staje się w ten sposób elektronicznym kluczem. Podczas zamykania dane o stanie wkładki
AirKey są zapisywane w pamięci buforowej w aplikacji
i podczas następnego kontaktu z modułem zarządzania
online przesyłane do niego.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Przegląd systemu

AP
HT I-Key
T PS
/TL
S

Internet
ESDSA/AES, TLS

AirKey Cloud Interface
Interfejs umożliwia sterowanie
określonymi funkcjami systemu
AirKey bezpośrednio za pomocą
oprogramowania klienta. Jako
zabezpieczenie stosuje się klucze API,
protokoły systemowe oraz białą listę
(white list) adresów IP.

Bezpiecznie jak w banku
Transmisja danych z szyfrowaniem end-to-end
i SSL. W centrum obliczeniowym EVVA dane
użytkowników są przechowywanie zgodnie
z wyjątkowo surowymi austriackimi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.

t
Interne
HTTPS

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

KeyCredit
s

Clou

Interfacd
e

Moduł zarządzania online systemu AirKey
Służy do przydzielania uprawnień dostępu, umożliwiających
otwieranie komponentów AirKey, oraz do wykonywania wielu
innych operacji. Do tego celu wystarczy komputer PC lub
laptop z zainstalowaną przeglądarką, połączenie z Internetem
i jednostki KeyCredit.
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Przegląd systemu | Bezpiecznie jak w banku
Zaprojektowana prywatność
AirKey oferuje rozwiązania w zakresie technicznego zabezpieczenia ochrony
danych. Inteligenty pod względem technicznym projekt wykorzystuje
najnowocześniejsze mechanizmy bezpieczeństwa.
Oto najważniejsze cechy zabezpieczeń:

Bezpieczny smartfon
Zainstalowane metody szyfrowania w nowoczesnych
smartfonach są skutecznym mechanizmem ochronnym.
Aplikację mobilną AirKey można dodatkowo zabezpieczyć indywidualnym kodem PIN.
W razie utraty telefonu wszelkie uprawnienia dostępu
można natychmiast skasować w module zarządzania
online, używając przeglądarki internetowej.

Bezpieczne nośniki identyfikacji AirKey
W systemie AirKey stosuje się wyłącznie
bardzo bezpieczne (certyfikacja AEL5+) karty
Smartcard NFC – takie jak w paszportach.

Zabezpieczenie komponentów zamykających AirKey
Dzięki zastosowaniu w komponentach AirKey certyfikowanych chipów
bezpieczeństwa EAL5+n(bardzo bezpiecznych komponentów pamięci, które
aktywnie szyfrują i deszyfrują) system
AirKey wyznacza nowy standard bezpieczeństwa dla elektronicznych
systemów zamknięć.
Uprawnienia dostępu dla znajdujących się w obiegu niepewnych telefonów
bądź nośników identyfikacji można zdezaktywować przez aktualizację
„czarnej listy”.
Protokołowanie 1000 ostatnich zdarzeń
zapewnia możliwość pełnego przeglądu sytuacji.
Wkładka AirKey jest wyposażona w zabezpieczenie przed rozwierceniem,
zabezpieczenie przed wyjęciem rdzenia, hamulec rotacyjny i miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce zewnętrznej, dzięki czemu
komponent jest również odporny na manipulacje mechaniczne.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Bezpieczny transport danych
Wszystkie przesyłane dane są zabezpieczone „od
początku do końca".

Bardzo bezpieczne przechowywanie danych
Wszystkie dane są chronione w centrum
obliczeniowym EVVA zgodnie z surowymi austriackimi
standardami bezpieczeństwa.

Przegląd systemu

Oznacza to, że na każdym etapie komunikacji przesyłanie danych jest zabezpieczone przed odszyfrowaniem przez centrum obliczeniowe EVVA.

Wszystkie dane są zapisywane zgodnie z
rozporządzeniem RODO i w wielopoziomowym trybie
„failsafe”.
Ze względu na centralne zarządzanie przez firmę
EVVA cyfrowe klucze są lepiej zabezpieczane, niż
byłoby to możliwe przy użyciu pojedynczych środków
ochronnych.

Bezpieczny AirKey Cloud Interface
Komunikacja między systemem AirKey a
oprogramowaniem klienta jest zabezpieczona
za pomocą standardu HTTPS TLS.
Uwierzytelnianie odbywa się za pomocą
klucza API.
Wszelkie działania za pośrednictwem AirKey
Cloud Interface są rejestrowane w protokole
systemowym w systemie zamknięć w sposób
wykluczający modyfikację.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Biała lista adresów IP Wolno korzystać
wyłącznie z tych adresów IP, które mają
zezwolenie na wysyłanie poleceń do AirKey
Cloud Interface.

Niezawodny dostęp na całym świecie
Wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne – wymiana
danych między przeglądarką internetową a centrum
obliczeniowym EVVA odbywa się przez dobrze zabezpieczone połączenie https, jakie jest używane np. również
w bankowości internetowej.
Bardzo bezpieczne szyfrowanie ECDSA i AES chronią
system AirKey i dodatkowo jego komponenty.
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Przegląd systemu | AirKey Cloud Interface
Za pomocą funkcji AirKey Cloud Interface można jeszcze bardziej usprawnić i uprościć zarządzanie
systemem AirKey.
AirKey Cloud Interface to interfejs (API), który łączy Twoje oprogramowanie z modułem
zarządzania online systemu AirKey. Za pomocą interfejsu można zintegrować określone funkcje
AirKey i sterować nimi bezpośrednio z poziomu własnego oprogramowania.
Konfiguracja interfejsu
Aby rozpocząć komunikację między modułem zarządzania online systemu AirKey a Twoim
oprogramowaniem, należy odpowiednio dostosować oprogramowanie. To zadanie najlepiej
wykona integrator lub programista danego oprogramowania.
Aktywacja interfejsu za pomocą jednostek KeyCredit
Do aktywacji interfejsu potrzebne jest 350 jednostek KeyCredit. Do tego celu można użyć
istniejącego kredytu ilościowego jednostek KeyCredit lub skorzystać z jednorazowej karty
aktywacyjnej KeyCredits AirKey Cloud Interface.
Jednostki KeyCredit

›› Strona 40

Klucz API
Komunikację między
systemem AirKey a Twoim
oprogramowaniem zabezpiecza
klucz API. Ze względów
bezpieczeństwa klucz API zostanie
wyświetlony w całości tylko jeden
raz. W jednym systemie zamknięć
można zastosować do 10 kluczy
API. To oznacza możliwość
bezpiecznego podłączenia nawet
10 wewnętrznych systemów „inhouse” bezpośrednio z modułem
zarządzania online systemu AirKey.

Biała lista adresów IP
Korzystaj z białej listy
autoryzowanych adresów IP!
Wolno korzystać wyłącznie z
tych adresów IP, które mają
zezwolenie na wysyłanie
poleceń do AirKey Cloud
Interface.
Protokół systemu
Wszelkie działania za
pośrednictwem AirKey Cloud
Interface są rejestrowane w
protokole systemowym w
systemie zamknięć w sposób
wykluczający modyfikację.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Zarządzanie
personelem
Po zatrudnieniu nowego
pracownika dział kadr
wysyła klucz na jego
smartfon bezpośrednio ze
swojego oprogramowania
administracyjnego.

Zarządzanie systemem AirKey
za pomocą własnego oprogramowania
W module zarządzania online systemem
AirKey przydzielasz uprawnienia dostępu,
wysyłasz klucze na smartfony i zawsze
masz pełny przegląd zdarzeń dostępowych.
Interfejs AirKey Cloud Interface umożliwia
sterowanie określonymi funkcjami
zarządzania online bezpośrednio za
pośrednictwem własnego oprogramowania.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Zarządzanie opłatami
członkowskimi
Po zapłacie składek
członkowskich np. w klubie
fitness klucz może zostać
automatycznie przesłany do
członka klubu.

Przegląd systemu

Wynajem mieszkań
Zarządcy nieruchomości
wysyłają klucze do
najemców bezpośrednio ze
swojego oprogramowania
administracyjnego. Po
zakończeniu okresu
najmu dostęp zostanie
automatycznie anulowany.

Zarządzanie
nieruchomościami
W gminie jest wiele
nieruchomości, którymi
można efektywnie zarządzać
i elastycznie przydzielać
uprawnienie dostępu.
Teraz referenci mogą
pewne zadania wykonywać
bezpośrednio z poziomu
własnego oprogramowania
administracyjnego.

Zarządzanie
rezerwacjami
Po dokonaniu wiążącej
rezerwacji klucz do
pokoju zostanie przesłany
przez system rezerwacji
bezpośrednio na smartfon
gościa.

Informacje na temat AirKey Cloud Interface znajdują się w naszej dokumentacji API.
https://integration.airkey.evva.com/docs
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Przegląd systemu | Współużytkowanie komponentów
Teraz w systemie AirKey
właściciel lub administrator
obiektu może przydzielić
najemcom zarządzanie częścią
systemu zamknięć we własnym

zakresie - wystarczy nacisnąć
przycisk! To współużytkowanie
(sharing) systemu zamknięć
oferuje wiele korzyści dla
obydwu stron.

Biuro 1

Wspólne wejście
i sala konferencyjna
Shared Office Użytkownik

Biuro1

Biuro 2

Biuro 2
Wspólne sala
konferencyjna
Wspólne
wejście

Najemcy korzystają z większej elastyczności dzięki przyznawaniu uprawnień
we własnym zakresie i mogą tworzyć własne struktury kontroli dostępu.
Udostępnienie jest dokładnie dopasowane do długości trwania
najmu i można je w każdej chwili anulować.
Wynajmujący zachowuje pełną kontrolę nad komponentami zamykającymi
i ich statusem (np. stan baterii, dostęp).
Ustawienia dot. ochrony danych i protokołowania są konfigurowane indywidualnie
dla każdego komponentu zarówno przez właściciela, jak i najemcę.
Najemcy samodzielnie wybierają swój model licencyjny obsługi jednostek KeyCredit.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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System AirKey to możliwość
łatwego zarządzania złożoną
strukturą dostępu dla personelu
w przypadku firm z oddziałami lub
filiami w różnych lokalizacjach.
Funkcja multi-administracji

Filia

w systemie AirKey pozwala
wyznaczyć kilku administratorów,
którzy mogą samodzielnie
zarządzać nie tylko własnym
zakładem, ale także odległymi
lokalizacjami.

Przegląd systemu

Przegląd systemu | Multi-administracja

Produkcja

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Kwatera główna

Więcej elastyczności dzięki administrowaniu odrębnymi jednostkami firmy we
własnym zakresie. To pozwala zredukować nakład pracy administracyjnej.
Uprawnienia są przekazywanie w sposób rozproszony, a rozrzuconymi oddziałami
firmy można zarządzać zdalnie za pośrednictwem multi-administratorów.
Przy czym zostaje zachowana kontrola nad działaniami multi-administratorów.
Anonimowość i zapisywanie danych osobowych w protokołach dostępu
można ustawić odpowiednio do krajowych przepisów z zakresu ochrony
danych osobowych.
Bezpłatne oprogramowanie i atrakcyjne stawki ryczałtowe KeyCredit.
27
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Przegląd systemu | AirKey

Kłódka AirKey

Czytnik naścienny AirKey

Dzięki licznym możliwościom
organizacyjnym, braku konieczności posiadania kosztownej
infrastruktury informatycznej
i łatwemu montażowi, wkładkę
AirKey można zainstalować
szybko i w prosty sposób.

Wkładki dźwigniowe AirKey

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne









Odpowiedni dla zabezpieczeń strefowych



Komponenty zamykające AirKey
Najważniejsze właściwości wkładki,
czytnika naściennego i kłódki AirKey:

Do mebli i szaf






Najwyższy komfort otwierania



Montaż bez okablowania







Zasilanie baterią







 Nadaje się najlepiej
Zwróć uwagę na liczne wersje i akcesoria, z którymi możliwości
zastosowania sa jeszcze większe

Rozproszone obiekty
Możliwość globalnego przydzielania
uprawnień sprawia, że system
AirKey jest idealny do stosowania
w rozproszonych obiektach.
Aplikacja AirKey
W aplikacji mobilnej AirKey zapisane są
uprawnienia dostępu do różnych obiektów. Jest ona poza tym stacją kodującą
dla dalszych nośników identyfikacji
i przesyła do modułu zarządzania online
informacje zapisane w komponencie.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Z uwagi na cechy i mnogość
wersji komponentów zamykających AirKey ten system najlepiej
spełnia wszelkie wymagania
względem kontroli dostępu.

Wkładka AirKey
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Drzwi wewnątrzne w budynkach
System AirKey jest efektywny również
wewnątrz budynków, np. w budynkach z tzw. Shared Office.

Przegląd systemu

Funkcja tzw. zezwolenia AirKey
pozwala na przekazywanie praw
administracyjnych. Połączonymi
obiektami można w bardzo łatwy
sposób zarządzać.

Wejścia boczne
Możesz wysłać uprawnienia dostępu
dostawcom, konserwatorom lub np.
osobom technicznym.

Strefy bezpieczeństwa
Skorzystaj z możliwości czasowego
ograniczenia wstępu i protokołowania
zdarzeń wejścia do ważnych pomieszczeń/stref.

KeyCredits
Za pomocą KeyCredits
przydzielane są uprawnienia
dostępu. Do utworzenia lub
zmiany nośnika identyfikacji
z dowolną liczbą uprawnień
jest potrzebny tylko jeden
KeyCredit.

›› Strona 35, 38

1-9 osób
10-49 osób






50-100 osób
> 100 osób




KeyCredits 100

Cloud

Interface

KeyCredits 50

KeyCredits

KeyCredits 10

Automatyczna aktualizacja
Po ryglowaniu poprzez Bluetooth nastąpi
automatyczna aktualizacja czarnej
listy (blacklist), wpisów do protokołu
wszystkich nośników identyfikacji oraz
godziny. Dzięki temu można zapewnić
zautomatyzowane bezpieczeństwo
systemu zamknięć. Im więcej smartfonów
pozostaje w użyciu, tym szybciej będzie
wykonana aktualizacja w systemie.
Aktualizacja następuje automatycznie
dla każdego komponentu, który nie
był aktualizowany w ciągu ostatnich
6 godzin. Ponadto można aktywować
tę funkcję, tak aby była wykonywana
po każdym procesie ryglowania. W
ten sposób zostanie zredukowany
nakład prac konserwacyjnych technika
serwisowego.

KeyCredit Unlimited 36 miesięcy

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Pierwsze optymalne
wyposażenie

KeyCredit Unlimited 12 miesięcy

Wejścia główne
Czytnik naścienny AirKey znakomicie
zabezpiecza dostęp do obiektu z zewnątrz.












Częsta zmiana uprawnień
Rzadka zmiana uprawnień

Wartości te są orientacyjne. Wiecej informacji o KeyCredits firmy
EVVA możesz zasięgnąć u Partnera EVVA.
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Przegląd systemu | Procesy
Instalowanie oprogramowania i komponentów

Instalacja komponentów
zamykających
Montaż wkładki AirKey np.
w drzwiach rozwieranych;
montaż czytnika naściennego
AirKey np. w drzwiach przesuwnych.

Rejestracja systemu
zamknięć
Używając przeglądarki można
dokonać rejestracji w module
zarządzania online i utworzyć
nowy system zamknięć.

Pobranie aplikacji
Aby korzystać z funkcji Send a
Key, wystarczy pobrać bezpłatną aplikację AirKey z witryny
Google Playstore lub App Store
firmy Apple i zainstalować.

Tworzenie uprawnień i nośników identyfikacji

Tworzenie uprawnień
dostępu
W bardzo prosty sposób za
pomocą metody „przeciągnij
i upuść” przeciągnąć komponenty dostępu na smartfony
lub nośniki identyfikacji i utworzyć uprawnienia dostępu.

Przesyłanie kluczy
Uprawnienia dostępu łącznie
z indywidualną wiadomością
tekstową są w prosty sposób
wysyłane poprzez wiadomość
„push” na smartfon lub nośniki
identyfikacji.

Odbieranie kluczy
Po sporządzeniu klucza
w module zarządzania online
smartfon natychmiast otrzyma
klucz uprawniony do ryglowania komponentu.
Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Przegląd systemu

Konfigurowanie systemu zamknięć

Rejestracja smartfonu
Rejestrację smartfonu
w systemie wykonuje się łatwo
poprzez wiadomość SMS.

Nowe komponenty
zamykające
Za pomocą smartfonu w trybie
konserwacji można dodawać
wszystkie komponenty zamykające do systemu zamknięć.

Korzystanie z KeyCredits
Wystarczy wpisać jeden lub
kilka kodów KeyCredit do
modułu zarządzania online.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Zarządzanie systemem | Odczytywanie informacji

Blokowanie
Podczas otwierania i zamykania
wstępy i stan baterii są zapisywane na nośniku identyfikacji
i przesyłane podczas następnego kontaktu z modułem
zarządzania online.

Automatyczna aktualizacja
Po ryglowaniu poprzez
Bluetooth nastąpi
automatyczna aktualizacja
czarnej listy (blacklist), wpisów
do protokołu wszystkich
nośników identyfikacji oraz
godziny. Dzięki temu można
zapewnić zautomatyzowane
bezpieczeństwo systemu
zamknięć.

Kto gdzie był?
Zdarzenia wejścia i informacje
z elektroniki drzwi można
w każdej chwili odczytać
online, np. liczbę otwarć, wejścia użytkowników, czas oraz
stan baterii.
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Moduł zarządzania AirKey
online & Aplikacja
mobilna AirKey

33

Moduł zarządzania
AirKey online

AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
MODUŁ ZARZĄDZANIA AIRKEY ONLINE | ZALETY | TECHNIKA | KEYCREDITS | AKCESORIA SYSTEMOWE

Moduł zarządzania AirKey online | Zalety
System i design

Funkcje

Nowością w AirKey jest nie
tylko rewolucyjna koncepcja
bezpieczeństwa. Innowacyjna
jest również prosta obsługa
modułu zarządzania online.

 irKey oferuje wszystkie ważne
A
funkcje efektywnego systemu
kontroli dostępu:
› Zarządzanie drzwiami
› Zarządzanie użytkownikami
› Tworzenie stref dostępu
› Protokołowanie zdarzeń

Send a key
Przesyłanie kluczy odbywa
się poprzez wiadomości typu
„push”. Łącznie z indywidualnie przygotowanym tekstem.

Multi-administracja
Odrębne zakłady przedsiębiorstwa mogą być osobno
zarządzane przez wielu
administratorów.

Wieloplatformowość
System AirKey działa niezależnie od przeglądarki, na różnych
systemach operacyjnych i w 10
wersjach językowych.

Stałe otwarcie
System AirKey daje wiele
możliwości — działanie ręczne,
półautomatyczne lub w pełni
automatyczne.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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In

Jednostki KeyCredit – pay per key
Tak to działa:
Do utworzenia i zmiany uprawnień dostępu potrzebny jest tylko jeden KeyCredit. Kasowanie uprawnień
dostępu jest generalnie bezpłatne.
1. Zakup KeyCredits
Jednostki KeyCredit są dostępne tylko u lokalnego
partnera EVVA. Zakupione środki należy doładować
za pośrednictwem modułu zarządzania online AirKey.
2. Tworzenie uprawnień dostępu
Uprawnienia dostępu dla telefonu komórkowego
tworzy się wygodnie w module zarządzania AirKey
online. Na przykład: osoba 1 może wchodzić
i wychodzić przez drzwi 1 i 2 w określonych
godzinach.

Moduł zarządzania
AirKey online

d
Cloterfuace

s
redit
C
y
e
K

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

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

Import – eksport
Wystarczy nacisnąć, aby
zaimportować dane osobowe
lub wyeksportować dane z
systemu.

Współużytkowanie
komponentów
Udostępnij komponenty zamykające innym użytkownikom
(shared office).

Privacy by Design
W technicznie zaawansowanym projekcie zastosowano
najnowocześniejsze mechanizmy zabezpieczające i pewne
szyfrowanie wszystkich danych.

Drzwi up-to-date
Na czytelnym pulpicie modułu
zarządzania online wyszczególniono wszystkie zadania
konserwacyjne.
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Moduł zarządzania AirKey online | Opis techniczny
Odpowiednie przeglądarki internetowe

Bezpłatne

System kontroli dostępu AirKey
funkcjonuje na wszystkich
powszechnie używanych przeglądarkach internetowych
i systemach operacyjnych oraz
nie wymaga instalacji żadnego
oprogramowania ani specjalnej
infrastruktury informatycznej.

Zarządzanie AirKey online jest
prowadzone w znajdującym
się w Austrii, zapewniającym
bezpieczeństwo centrum obliczeniowym EVVA o wysokiej
dostępności.

Logowanie
Możesz się teraz zalogować
oraz utworzyć swój system
i zarządzać nim.

Uwierzytelnianie 2-etapowe
Dostęp można zabezpieczyć
za pomocą uwierzytelniania
dwuetapowego oraz listy
kodów jednorazowych
(smsTAN).

Przebieg rejestracji

Rejestracja
Zarejestruj się na stronie rejestracyjnej AirKey.

Potwierdzenie
Otrzymasz
e-mail potwierdzający, dzięki
któremu ukończysz rejestrację.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Informacje techniczne

Zarządzanie nośnikami i
osobami

Funkcje konserwacyjne

Komponenty zamykające

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Uprawnienia

Obsługa przeglądarek: Internet Explorer IE 9+, Firefox 6+,
Chrome 14+, Safari 6+ | Systemy operacyjne: wszystkie
powszechnie używane systemy operacyjne: Windows 7 (lub
nowsza wersja), MacOS 10.10 (lub nowsza wersja), Linux |
Dostęp do Internetu: 1024 kbit/s (1 mbit/s) lub szybsze | Opcje:
Stacja kodująca (przydatność systemu zależna od dostępności
sterowników) | wymagania: Oracle Java Runtime
Do osób można przydzielać różne nośniki | przesyłać można
profile uprawnień | dezaktywacja nośników („czarna lista”) |
dodawanie i usuwanie nośników poprzez moduł zarządzania
online i smartfon lub stację kodującą | funkcje importu/eksportu
protokołów i danych osobowych | przekazywanie uprawnień
z funkcją wydruku
Specjalny tryb konserwacji dla telefonów konserwatorów |
indywidualne wyznaczanie priorytetów dla zadań konserwacyjnych w module zarządzania online: stan baterii i ostrzeżenia,
stan czarnej listy, czas… | wyświetlanie zadań konserwacyjnych
w module zarządzania online oraz aplikacji | możliwość
eksportu listy zadań konserwacyjnych jako listy PDF | dodawanie
i usuwanie komponentów zamykających i nośników identyfikacji
| wymiana gałki i wkładki bez zmiany uprawnień | okresowe
przesyłanie zadań konserwacyjnych pocztą elektroniczną lub jako
wiadomość typu „push” na smartfon
Tryb „Stan Dostawy” lub „System zamknięć” | możliwość
definiowania stref z wieloma komponentami | możliwość
indywidualnej konfiguracji strefy czasowej dla każdej wkładki |
automatyczne przełączanie czasu letniego i zimowego | komponenty zamykające mogą być udostępniane do zarządzania innym
administratorom | ręczne, półautomatyczne i pełnoautomatyczne
tryby otwarcia stałego | kalendarz dni świątecznych | indywidualnie regulowany czas otwarcia dla komponentu (1–250 sekund)
| dane lokalizacyjne dla komponentu
Zarządzanie uprawnieniami za pomocą metody „przeciągnij
i upuść” | stały dostęp z datą i bez daty upływu ważności
uprawnień | okresowy dostęp | pojedynczy dostęp | Indywidualny
dostęp: kombinacja złożona z maksymalnie 8 dostępów stałych,
okresowych i pojedynczych | indywidualna wiadomość „push”
w razie zmiany uprawnień

Protokół

Protokół elementów zamykających i obszarów | protokół zdarzeń
na poziomie nośników i osób | zabezpieczony przed modyfikacją
protokół systemu | indywidualne ustawienia protokołowania dla
nośników i elementów zamykających (wł./wył./ograniczone) |
możliwość zdefiniowania daty automatycznego zakończenia
widoczności wpisów do protokołu

Język

Języki do wyboru: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK, SV

Logowanie i rejestracja

https://airkey.evva.com

Podręcznik, Samouczek

www.evva.pl/airkey Wersja drukowana na zapytanie, Samouczek: http://video.evva.com/tutorials/airkey/software

Multi-administracja

Współużytkowanie
komponentów

Drzwi up-to-date

Wieloplatformowość

Moduł zarządzania
AirKey online

Wymagania systemowe

Privacy by Design

Automatyczna kopia
zapasowa

Send a Key

AirKey Cloud Interface
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Oprogramowanie | KeyCredits
Firmy z obiektami w różnych miejscach
KeyCredit Unlimited
KeyCredits Unlimited na 12 lub 36 miesięcy są dopasowanym
rozwiązaniem dla średnich i dużych firm.
Nie ponosi się wysokich kosztów pierwszej inwestycji w oprogramowanie i inaczej niż w przypadku KeyCredits 10/50/100
wszystkie zmiany uprawnień są obecne w wariancie Unlimited.
Po 12 lub 36 miesiącach możliwe jest oczywiście przejście na
KeyCredits 10/50/100.

KeyCredit Unlimited 12 miesięcy
Nieograniczone tworzenie lub zmiana nośników identyfikacji z dowolną liczbą uprawnień dostępu
na okres 12 miesięcy
Zalecenie dotyczące użycia

Ponad 50 osób na okres 12 miesięcy
Częste zmiany uprawnień dostępu
Ponad 100 osób na okres 12 miesięcy

Kod produktu

E.ZU.LM.KC12M

KeyCredit Unlimited 36 miesięcy
Nieograniczone tworzenie lub zmiana nośników identyfikacji z dowolną liczbą uprawnień dostępu
na okres 36 miesięcy
Zalecenie dotyczące użycia

Ponad 50 osób na okres 36 miesięcy
Częste zmiany uprawnień dostępu
Ponad 100 osób na okres 36 miesięcy

Kod produktu

E.ZU.LM.KC36M

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Małe i średnie firmy, osoby prywatne
KeyCredits 10, 50, 100

Korzystasz z wszystkich funkcji w pełni rozwiniętego oprogramowania dostępowego i dzięki bezpłatnemu oprogramowaniu
AirKey płacisz tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz. Do
utworzenia lub zmiany nośnika identyfikacji z dowolną liczbą
uprawnień dostępu jest potrzebny tylko jeden KeyCredit.
W każdej chwili możliwe jest przejście na KeyCredit Unlimited.
Oczywiście zachowujesz poszczególne salda resztkowe i możesz
je wykorzystać po wyczerpaniu KeyCredit Unlimited.

Moduł zarządzania
AirKey online

KeyCredits 10/50/100 są dopasowanym rozwiązaniem dla
małych i średnich firm. W sam raz, jeśli rzadko dokonujesz zmian
uprawnień i niewielka liczba osób wchodzi do Twojego obiektu
i wychodzi z niego.

KeyCredits 10
10× utworzenie lub zmiana nośnika identyfikacji z dowolną liczbą uprawnień dostępu
Zalecenie użycia

1-9 osób
Rzadkie zmiany uprawnień

Kod produktu

E.ZU.LM.KC010

KeyCredits 50
50× utworzenie lub zmiana nośnika identyfikacji z dowolną liczbą uprawnień
Zalecenie dotyczące użycia

1-9 osób
Częste zmiany uprawnień
10-49 osób
Rzadkie zmiany uprawnień

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Kod produktu

E.ZU.LM.KC050

KeyCredits 100
100× utworzenie lub zmiana nośnika identyfikacji z dowolną liczbą uprawnień
Zalecenie dotyczące użycia

10-49 osób
Częste zmiany uprawnień
50-100 osób
Rzadkie zmiany uprawnień

Kod produktu

E.ZU.LM.KC100
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Oprogramowanie | KeyCredits
Aktywacja interfejsu
KeyCredit AirKey Cloud Interface
Do aktywacji interfejsu potrzebne jest 350 jednostek
KeyCredit. Do tego celu można użyć istniejącego kredytu ilościowego
jednostek KeyCredit lub skorzystać z jednorazowej karty
aktywacyjnej KeyCredit AirKey Cloud Interface.
Porada: Zgromadź wystarczającą liczbę jednostek KeyCredit i
aktywuj opcję
„Odbieraj e-mailem ważne informacje z firmy EVVA”. Dzięki temu
z wyprzedzeniem otrzymasz informację, jeśli Twoje jednostki
KeyCredit wkrótce stracą ważność
lub zostaną zużyte.

KeyCredit AirKey Cloud Interface
Do aktywacji interfejsu AirKey Cloud Interface potrzebujesz jednorazowo 350 jednostek KeyCredit.
Do tego celu można także użyć karty „AirKey Cloud Interface”.
Zalecenie dot. użycia

Dla wszystkich, którzy chcą zintegrować AirKey w swoim własnym
oprogramowaniu, czyli np. administratorów biur typu „shared office”,
mobilnych służb pielęgniarskich, pensjonatów, firm z obiektami w
różnych lokalizacjach

Kod produktu

E.ZU.LM.ACI

KeyCredits

Cloud

Interface

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Akcesoria systemu
Mini stacja kodująca
Używając tej opcjonalnej Mini stacji kodującej można tworzyć nośniki identyfikacji (karty, breloczki
do kluczy) i zarządzać nimi, podobnie jak poprzez smartfon. Wkładki AirKey można również
za pomocą Mini stacji kodującej bezpośrednio dodawać do modułu zarządzania online bądź
aktualizować. Aby korzystać ze Mini stacji kodującej, należy uwzględnić wymagania systemowe
oraz dostępność dodatku plug-in Oracle Java Browser dla używanej przeglądarki lub pobrać aplet
w module zarządzania online.
Kod produktu

E.ZU.ALLG.CSMI

Zasilacz awaryjny
Jeżeli znajdujące się we wkładce AirKey baterie nie zostaną przy niskim poziomie naładowania
wymieniane mimo ostrzeżenia, do uruchomienia wkładki AirKey potrzebny będzie zasilacz awaryjny.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Kod produktu

E.ZU.ALLG.NG3

Moduł zarządzania
AirKey online

Symbol
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Aplikacja mobilna AirKey | Zalety
System i design
Dostępna jest aplikacja mobilna AirKey dostosowana
do modułu zarządzania AirKey online.
Zapisuje ona uprawnienia dostępu i sprawia,
że smartfon staje się elektronicznym kluczem.

Smartfon zamiast
pęku kluczy
Wystarczy jeden smartfon,
aby obsłużyć kilka systemów.

Bezpłatne pobieranie
Aplikację AirKey można
bezpłatnie pobrać z witryny
Google Playstore i App Store
firmy Apple.

Kluczem jest smartfon
Za pomocą aplikacji AirKey na
smartfonie można tworzyć
i aktualizować nośniki
identyfikacji.

Geotagowanie
Tworzenie danych lokalizacyjnych komponentu i użycie ich
w aplikacji nawigacyjnej.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Dalsze funkcje
› Zapisywanie uprawnień dostępu
Automatyczna aktualizacja zadań konserwacyjnych
› Stacja kodująca dla nośników identyfikacji
› Pęk kluczy dla kilku systemów zamknięć
› Protokołowanie dokonanych wejść

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Moduł zarządzania
AirKey online

›

Bezpieczeństwo aplikacji
Uaktywnić metody szyfrowania, ustawić zasięg Bluetooth
i zapewnić skuteczny mechanizm zabezpieczający.

Automatyczna aktualizacja
Po ryglowaniu poprzez Bluetooth nastąpi automatyczna
aktualizacja komponentów
kontroli dostępu.

Ochrona kodem PIN
Aplikację mobilną AirKey
można opcjonalnie zabezpieczyć kodem PIN.

Prosta konserwacja
Uprawnienie konserwacyjne
można przypisać do każdego
smartfonu.
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Aplikacja mobilna AirKey | Opis techniczny

Aplikacja mobilna AirKey
funkcjonuje w połączeniu
z modułem zarządzania online
systemu AirKey. Zapisuje ona
uprawnienia dostępu i sprawia,
że telefon komórkowy staje się
elektronicznym kluczem.

Dodatkowo aplikacja aktualizuje komponenty zamykające
i nośniki identyfikacji AirKey
poprzez moduł zarządzania
online.

Automatyczna rejestracja
Smartfon jest teraz automatycznie zarejestrowany w
systemie zamknięć.

Otwieranie drzwi
Wkładka rozpoznaje smartfon
jako klucz i umożliwia otwarcie
drzwi.

Procedura uruchamiania

Otrzymanie klucza
Kod rejestracyjny zostanie
przesłany wiadomością SMS na
smartfona.

Pobieranie aplikacji
mobilnej AirKey
Proste pobieranie aplikacji
mobilnej AirKey na smartfon.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Cechy
Android ≥ 6.0 i ≥ iOS 11 | ok. 10 MB wolnej pamięci

Pamięć uprawnień

Do pojedynczych drzwi | do kilku drzwi | do kilku systemów

Tryb użycia

Standard | tryb konserwacji

Funkcje standardowe

Wyświetlanie dostępnych uprawnień | automatyczne aktualizowanie bądź usuwanie uprawnień | widok szczegółowy
uprawnień | protokołowanie dokonanych wejść | aktualizacja
wkładki AirKey i nośników identyfikacji AirKey za pomocą
modułu zarządzania AirKey online | rejestracja nowego smartfonu za pomocą wiadomości SMS | wyświetlanie zdefiniowanych
danych lokalizacyjnych (interfejs do standardowej aplikacji
nawigacyjnej) | tryb „hands free” dla komunikacji Bluetooth |
wyświetlanie wiadomości „push” dla otrzymanych uprawnień
dostępu | aktualizacja nośników identyfikacji | aktualizacja
komponentów zamykających (transfer odbiorczy danych
z pasywnych nośników identyfikacji)

Funkcje konserwacyjne

Cechy bezpieczeństwa

Język

Usuwanie i dodawanie wkładek AirKey i nośników identyfikacji
AirKey do systemu zamknięć | automatyczne wyświetlanie
zadań konserwacyjnych | wyświetlanie stanu baterii | tworzenie
geotagowania podczas dodawania komponentów | kodowanie
nośników identyfikacji poprzez komponent
Kod PIN w aplikacji AirKey (dowolnie definiowany) | poziom
bezpieczeństwa indywidualnie konfigurowany (ryglowanie tylko
przy odblokowanym ekranie, ryglownie zawsze możliwe (tylko
BLE)) | szyfrowanie end-to-end między aplikacją a systemem
backend

Smartfon zamiast
pęku kluczy

Ochrona kodem PIN (opcjonalna)

Smartfon tworzy klucze

Szyfrowanie end-to-end

Moduł zarządzania
AirKey online

Android | iPhone

Wymagania systemowe

Bezpłatne pobieranie

Prosta konserwacja

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Platforma

Języki do wyboru: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK, SV

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Geotagowanie

Aplikacja AirKey

Google Play Store | Apple App Store

Przetestowane smartfony

www.evva.at/airkey
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Akcesoria | Nośniki identyfikacji
Technologia czipowa J80k + D08k - JCOP + Mifare Desfire
Kombinacja technologii JCOP i Mifare Desfire umożliwia wykorzystanie nośnika identyfikacji także do innych zastosowań,
jak rejestracja czasu, zapłata w stołówce, automat do kawy, sterowanie systemami alarmowymi itd.
Karta EVVA AirKey (J80K+D08K)
Do obsługi komponentów AirKey
Chip

J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP i Mifare Desfire

Wersja

EC – karta z logo EVVA | PC – karta o neutralnym designie

Jednostka opakowaniowa M5 – 5 sztuk | M25 – 25 sztuk | M100 – 100 sztuk
Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –25°C do +60°C | Stopień ochrony
IP67

Kod produktu

E.A.IM.KA.J80K+D08K.[Wariant].[Jednostka Opakowanie]

AirKey-Mini-Tag (J80K+D08K)
Do obsługi komponentów AirKey
Chip

J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP i Mifare Desfire

Jednostka opakowaniowa M5 – 5 sztuk
Kolor

SW- Czarny | RT - Czerwony | BL - Niebieski

Opcja

Własne oznakowanie nośnika identyfikacji
3 wiersze, max. 9 znaków w każdym

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –5°C do +85°C | Stopień ochrony
IP67

Kod produktu

E.A.IM.CSH.J80K+D08K.[O[Jednostka Opakowanie].[Kolor].
[Opcja]

Klucz Combi AirKey (J80K+D08K)
Do obsługi komponentów AirKey
Chip

J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP i Mifare Desfire

Kolor

SW- Czarny | RT - Czerwony | BL - Niebieski

Zewnętrzna długość
wkładki A w mm

LSH – Klucz z długą szyjką

Opcja

Własne oznakowanie nośnika identyfikacji
3 wiersze, max. 9 znaków w każdym

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –5°C do +85°C | Stopień ochrony
IP67

Brelok do kluczy AirKey (J80K+D08K)
Do obsługi komponentów AirKey
Chip

J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP i Mifare Desfire

Jednostka opakowaniowa M5 – 5 sztuk | M25 – 25 sztuk | M100 – 100 sztuk
Kolor

SW- Czarny | RT - Czerwony | GN - Zielony | BL - Niebieski
| GE - Żółty | WS - Biały | Ustaw kolor RGBWY - Czerwony,
Zielony, Niebieski, Bialy, Żółty

Opcja

Własne oznakowanie nośnika identyfikacji
2 wiersze, max. 12 znaków w każdym

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +85°C | Stopień ochrony
IP68

Kod produktu

E.A.IM.SH.J80K+D08K.[O[Jednostka Opakowanie].[Kolor].
[Opcja]

Ustaw kolor RGBWY - Czerwony, Zielony, Niebieski,
Bialy, Żółty

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Combi Brelok do kluczy AirKey (J80K+D08K)
Do obsługi komponentów AirKey
Chip

J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP i Mifare Desfire

Temperatura otoczenia –5°C do +60°C | Stopień ochrony
IP67

Odporność chemiczna

Środki myjące | Etanol | Detergenty | Oleje i smary

Tworzywo

Pasmo: TPU | Obudowa: PC/ABS

Wymiary

Bransoletka 280 × 18 mm | Obudowa 42,0 × 36,0 × 5,1 mm

Kod produktu

E.A.IM.AB.J80K+D08K.[Jednostka Opakowanie].[Kolor]

Naklejka AirKey okrągła 30mm (J80K + D08K)
Do obsługi komponentów AirKey
Chip

J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP i Mifare Desfire

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Jednostka opakowaniowa M5 – 5 sztuk | M25 – 25 sztuk | M100 – 100 sztuk
Kolor

WS - Biały

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –25°C do +60°C | Stopień ochrony
IP67 | Uwaga: Nie nadaje się do powierzchni metalowych,
smartfonów i nośników RFID / NFC (13,56 MHz). Zalecany
jest test działania przed użyciem na dużą skalę.

Kod produktu

E.A.IM.ST.J80K+D08K.[Jednostka Opakowanie].WS

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

SW- Czarny | RT - Czerwony | BL - Niebieski

Warunki użytkowania

Moduł zarządzania
AirKey online

Jednostka opakowaniowa M5 – 5 sztuk | M25 – 25 sztuk | M100 – 100 sztuk
Kolor
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Wkładka AirKey

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Moduł zarządzania
AirKey online

Wkładka AirKey
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Wkładka AirKey | Zalety
Design
Inne zalety
› Elegancki design, pasujący
do każdego okucia
› Materiały wysokiej jakości
› Znakomite właściwości
odczytu
› Zabezpieczenie przed
manipulacją

Sygnalizowanie stanu
Optyczna i akustyczna sygnalizacja uprawnionego dostępu,
odmowy dostępu lub informacji o zadaniu konserwacyjnym.

Różne powierzchnie
Wkładki AirKey są dostępne
w różnych wersjach wykończenia powierzchni.

Idealne dopasowanie
Mechaniczna gałka
wewnętrzna jest bardzo wysokiej jakości i perfekcyjnie dopasowana kolorystycznie.

Funkcje
Inne zalety
Protokół zapisuje 1000
ostatnich zdarzeń
› Funkcja „czarnej listy”
› Bardzo długa żywotność
baterii
› Automatyczna aktualizacja
po operacji ryglowania
poprzez Bluetooth

›

Obustronna kontrola
Ważne dla obiektów, w których
kontrola jest wymagana również przy opuszczaniu pomieszczenia.

Wersja z półwkładką
Półwkładka AirKey do sejfów
rurowych zapewnia bezpieczne
i profesjonalne przechowywanie kluczy.

Na iPhone’a i smartfony
z systemem Android
iPhone czy smartfon z systemem Android – AirKey otwiera
drzwi przy użyciu szerokiego
wyboru urządzeń.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Technika
Inne zalety
Użycie na zewnątrz
Pasuje do wszystkich
powszechnie używanych
zamków
› Również do zamków
wieloryglowych
› Zasilana ogólnodostępnymi
bateriami CR2
› Ochrona przeciwpożarowa
90 min
› Szyfrowanie ECDSA + AES
dla bezpiecznego połączenia
między komponentami

Funkcja antypaniczna
Wkładka AirKey z opatentowaną funkcją powrotu
zabieraka jest odpowiednia do
wszystkich powszechnie używanych zamknięć awaryjnych
do wyjść wg normy EN 179
i zamknięć antypanicznych do
wyjść wg EN 1125.

Montaż

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Inne zalety
› Prosty montaż
› Do wszystkich
standardowych grubości
drzwi
› Pomoc w formie filmów
i instrukcji montażowej

Montaż gałki zewnętrznej
Włożyć baterie do gałki
zewnętrznej i zamontować ją
we wkładce przy użyciu narzędzia montażowego AirKey.

Zamocowanie wkładki
Wkładkę AirKey montuje się
do zamka śrubą mocującą.

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Budowa modułowa
Modułowa budowa wkładki
AirKey umożliwia dopasowanie długości – dla prostszego
magazynowania i większej elastyczności podczas montażu.

Wkładka AirKey

Zabezpieczenie przed
rozwierceniem i przed
wyjęciem rdzenia
Wkładka AirKey jest wyposażona w zabezpieczenie przed
rozwierceniem i przed wyjęciem rdzenia.

Moduł zarządzania
AirKey online

›
›

Przymocowanie gałki
wewnętrznej
Zamontować gałkę
wewnętrzną.
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Wkładka AirKey | Wkładka z gałką, europrofil SY-MO KZ-S
Widok
z zewnątrz

Widok
od wewnątrz

Normy i wytyczne

IP65
30 min

EN
179

EN
1125

90 min

EN
15684

Option

Wkładka z gałką AirKey jest
idealnym rozwiązaniem
do drzwi wewnętrznych i
zewnętrznych o najwyższych
wymaganiach bezpieczeństwa
z kontrolą dostępu od
strony zewnętrznej. Od strony
wewnętrznej dzięki mechanicznej gałce wyjście jest w każdej

chwili możliwe. Przykładami
użycia są drzwi z pełnymi
skrzydłami i z ramami aluminiowymi. Ponieważ nie trzeba
wiercić otworów, wkładka
AirKey jest odpowiednia
również do drzwi istniejących
w miejscach objętych ochroną
zabytków.

Wskazówka montażowa
Do montażu potrzebne jest
specjalne narzędzie montażowe
›› strona 94

Przykłady zastosowania

Drzwi zewnętrzne budynków
Wkładka z gałką AirKey nadaje
się najlepiej do zabezpieczenia
głównego, bocznego bądź
tylnego wejścia do budynku.

Najwyższe bezpieczeństwo
Wkładka z gałką AirKey jest
odpowiednia zwłaszcza do
obszarów kluczowych pod
względem bezpieczeństwa, jak
np. serwerownie.

Optymalna do ochrony
zabytków
Idealna do montażu
w drzwiach o wartości historycznej, w których z uwagi
na prawo o ochronie zabytków można wymienić tylko
wkładkę.

Drzwi ewakuacyjne wg
normy EN 1791
Dzięki opatentowanej koncepcji powrotu zabieraka najlepiej
nadaje się do drzwi ewakuacyjnych każdego rodzaju.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Wewnętrzna długość wkładki
I w mm

K27 | K31 | K36 | K41 | K46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A + I
≥ 97 mm

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany | MP – mosiądz polerowany |
PB – patyna, kolor brązowy | PS – patyna, kolor czarny

Kształt gałki

X1K – gałka wewnętrzna, mechaniczna (standard) | BLIND–
moduł ślepy | ATA – Adaptable Thumbturn Axis

Warunki techniczne montażu

FZG – funkcja swobodnego obrotu (od długości 31/K31 do
81/K81) | FAP – wersja antypaniczna (od długości 31/K31 do
81/K81; od długości 81/K86 do 81/K111 na żądanie) | FLU –
uniwersalne możliwości montażu

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej

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

Zabierak

SEP – europrofil BIF – Biffar | Z10 – zębatka 10 | Z18 –
zębatka 18

Dodatkowy certyfikat

SKG – SKG***

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca
przed manipulacją | hamulec rotacyjny | miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce zewnętrznej |
sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia | pamięć zdarzeń |
zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia | zabezpieczenie
przed rozwierceniem | zintegrowany chip bezpieczeństwa
z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie ECDSA i AES

Kształt profilu

Długość wkładki

Kolorystyka

Opcje
Kształt gałki

Warunki
techniczne montażu

Wydłużona oś gałki
zewnętrznej

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | EN 1634: 30 minut | EN 1634: 90 minut |
stopień ochrony IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | odpowiednia
do zamków wg normy EN 179/1125 (w przypadku użycia wersji
antypanicznej FAP) | SKG***

Warunki techniczne montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki
atmosferyczne. Odpowiednie do montażu w drzwiach
przeciwpożarowych.

Zabierak

Kompatybilne technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne,
breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
> 4.0)

Dodatkowy certyfikat

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C (zależnie od baterii) |
wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli
wg normy EN 15684 | min. dormas 35 mm | stopień ochrony
IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | śruba mocująca do wkładki | 2 baterie litowe
CR2 | instrukcja montażu | ważne wskazówki

Moduł zarządzania
AirKey online

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A + I
≥ 97 mm

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Zewnętrzna długość wkładki A
w mm

Wersje

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Akcesoria

Wersje i opcje
patrz ›› strona 64
Akcesoria patrz ›› strona 94

Zamawianie
Kod produktu

E.A.PZ.KZ-S.[zewnętrzna długość wkładki A/wewnętrzna
długość wkładki I].[powierzchnia].[opcja]

Przykład

E.A.PZ.KZ-S.31/K27.NI

1

W przygotowaniu
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Wkładka AirKey | Półwkładka europrofil SY-MO HZ-S
Widok
z zewnątrz

Widok
od wewnątrz

Normy i wytyczne

IP65
30 min

EN
179

EN
1125

90 min

EN
15684

Option

Półwkładka AirKey jest idealnym rozwiązaniem do drzwi
lub stacyjek kluczykowych,
w przypadku których konieczna
jest tylko jednostronna kontrola dostępu, po stronie
wewnętrznej nie ma wkładki.

Dodatkowo półwkładka AirKey
najlepiej nadaje się do istniejących drzwi, miejsc objętych
ochroną zabytków, a także do
drzwi z ramami aluminiowymi.

Wskazówka montażowa
Do montażu potrzebne jest
specjalne narzędzie montażowe
›› strona 94

Przykłady zastosowania

FAP

Stacyjki kluczykowe
Półwkładka AirKey nadaje się
również do montażu w stacyjkach kluczykowych. W ten sposób można sterować różnymi
systemami, np. bramami garażowymi (opcja FSR-Funkcja).

Szafka rozdzielcza
Półwkładka AirKey znakomicie
nadaje się także do montażu
w szafkach rozdzielczych.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany | MP – mosiądz polerowany |
PB – patyna, kolor brązowy | PS – patyna, kolor czarny

Warunki techniczne montażu

FZG – funkcja swobodnego obrotu (od długości 31 do 81)
| FAP – wersja antypaniczna (od długości 61 do 81; od 31
do 57 z modułem przedłużającym (I = 31 mm) na żądanie) |
FLU – uniwersalne możliwości montażu | FSR – funkcja blokady
zabieraka (31, 36, 41; od długości 46 do 111 na żądanie)

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej

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

Zabierak

SEP – europrofil | BIF – Biffar Z10 – zębatka 10 | Z18 –
zębatka 18 | RIT – funkcja zabieraka RITTAL (31, 36)

Dodatkowy certyfikat

SKG – SKG***

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca
przed manipulacją | hamulec rotacyjny | miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce zewnętrznej |
sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia | pamięć zdarzeń |
zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia | zabezpieczenie
przed rozwierceniem | zintegrowany chip bezpieczeństwa
z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | EN 1634: 30 minut | EN 1634: 90 minut |
stopień ochrony IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | odpowiednia
do zamków wg normy EN 179/1125 (w przypadku użycia wersji
antypanicznej FAP) | SKG***

Warunki techniczne montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki
atmosferyczne. Odpowiednie do montażu w drzwiach
przeciwpożarowych.

Kompatybilne technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne,
breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
> 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C (zależnie od baterii) |
wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli
wg normy EN 15684 | min. dormas 35 mm | stopień ochrony
IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | śruba mocująca do wkładki | 2 baterie litowe
CR2 | instrukcja montażu | ważne wskazówki

Kształt profilu

Długość wkładki

Kolorystyka

Opcje
Warunki techniczne
montażu

Wydłużona oś gałki
zewnętrznej

Moduł zarządzania
AirKey online

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A ≥ 97 mm

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Zewnętrzna długość wkładki A
w mm

Wersje

Zabierak

Dodatkowy certyfikat

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Akcesoria

Wersje i opcje patrz ›› strona 64
Akcesoria patrz ›› strona 94

Zamawianie
Kod produktu

E.A.PZ.HZ-S.[zewnętrzna długość wkładki A].[powierzchnia].
[opcja]

Przykład

E.A.PZ.HZ-S.31.NI

1

W przygotowaniu
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Wkładka AirKey | Wkładka dwustronna, europrofil SY-MO DZ-S

Normy i wytyczne

IP65
30 min

EN
179

EN
1125

90 min

EN
15684

Option

Wkładka dwustronna AirKey
jest właściwym produktem
bezpieczeństwa, jeśli chodzi o
obustronną kontrolę dostępu
dla drzwi wewnętrznych i
zewnętrznych o najwyższych
wymaganiach bezpieczeństwa.

Poza tym wkładka dwustronna
AirKey najlepiej nadaje się do
istniejących drzwi, w miejscach
objętych ochroną zabytków,
a także do drzwi z ramami
aluminiowymi.

Wskazówka montażowa
Do montażu potrzebne jest specjalne narzędzie montażowe
›› strona 94

Przykłady zastosowania

Drzwi oddzielające obszary
Dwustronna wkładka AirKey
nadaje się do wzajemnego
oddzielenia dwóch obszarów.

Dokładne protokołowanie
Wkładka dwustronna jest
przeznaczona dla obiektów,
w których wymagane jest
kompletne protokołowanie
wszystkich dokonanych wejść
i wyjść.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

56

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Wersje

Zewnętrzna długość wkładki A
w mm

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A + I
≥ 97 mm
W przypadku funkcji antypanicznej FAP: A lub I ≥ 61 mm)

Kształt profilu

Wewnętrzna długość wkładki
I w mm

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A + I
≥ 97 mm
W przypadku funkcji antypanicznej FAP: A lub I ≥ 61 mm)

Długość wkładki

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany | MP – mosiądz polerowany |
PB – patyna, kolor brązowy | PS – patyna, kolor czarny

Warunki techniczne montażu

FZG – funkcja swobodnego obrotu (od długości 31/31 do
81/81) | FAP – wersja antypaniczna (od długości 31/61 do
81/81; od długości 81/86 do 81/111 na żądanie) | FLU –
uniwersalne możliwości montażu

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej

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

Zabierak

SEP – europrofil | BIF – Biffar Z10 – zębatka 10 | Z18 –
zębatka 18
SKG – SKG***

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca
przed manipulacją | hamulec rotacyjny | miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce zewnętrznej |
sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia | pamięć zdarzeń |
zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia | zabezpieczenie
przed rozwierceniem | zintegrowany chip bezpieczeństwa
z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie ECDSA i AES

Warunki techniczne
montażu

Wydłużona oś gałki
zewnętrznej

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | EN 1634: 30 minut | EN 1634: 90 minut |
stopień ochrony IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | odpowiednia
do zamków wg normy EN 179/1125 (w przypadku użycia wersji
antypanicznej FAP) | SKG***

Zabierak

Warunki techniczne montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki
atmosferyczne. Odpowiednie do montażu w drzwiach
przeciwpożarowych.

Dodatkowy certyfikat

Kompatybilne technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne,
breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
> 4.0)

Bateria

4 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C (zależnie od baterii) |
wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli
wg normy EN 15684 | min. dormas 35 mm | stopień ochrony
IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | śruba mocująca do wkładki | 4 baterie litowe
CR2 | instrukcja montażu | ważne wskazówki

Moduł zarządzania
AirKey online

Opcje

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Dodatkowy certyfikat

Kolorystyka

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Akcesoria
Wersje i opcje patrz ›› strona 64
Akcesoria patrz ›› strona 94

Zamawianie
Kod produktu

E.A.PZ.DZ-S.[zewnętrzna długość wkładki A/wewnętrzna
długość wkładki I].[powierzchnia].[opcja]

Przykład

E.A.PZ.DZ-S.31/31.NI

1

W przygotowaniu
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Wkładka AirKey | Wkładka z gałką, profil okrągły SY-MO RKZ-S
Widok
z zewnątrz

Widok
od wewnątrz

Normy i wytyczne

IP65
30 min

90 min

EN
15684

Option

Wkładka z gałką AirKey jest
idealnym rozwiązaniem
do drzwi wewnętrznych i
zewnętrznych o najwyższych
wymaganiach bezpieczeństwa
z kontrolą dostępu od
strony zewnętrznej. Od strony
wewnętrznej dzięki mechanicznej gałce wyjście jest w każdej

chwili możliwe. Przykładami
użycia są drzwi z pełnymi
skrzydłami i z ramami aluminiowymi. Ponieważ nie trzeba
wiercić otworów, wkładka
AirKey jest odpowiednia
również do drzwi istniejących
w miejscach objętych ochroną
zabytków.

Wskazówka montażowa
Do montażu potrzebne jest
specjalne narzędzie montażowe
›› strona 94

Przykłady zastosowania

Drzwi zewnętrzne budynków
Wkładka z gałką AirKey nadaje
się najlepiej do zabezpieczenia
głównego, bocznego bądź
tylnego wejścia do budynku.

Najwyższe bezpieczeństwo
Wkładka z gałką AirKey jest
odpowiednia zwłaszcza do
obszarów kluczowych pod
względem bezpieczeństwa, jak
np. serwerownie.

Optymalna do ochrony
zabytków
Idealna do montażu
w drzwiach o wartości historycznej, w których z uwagi
na prawo o ochronie zabytków można wymienić tylko
wkładkę.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Wewnętrzna długość wkładki
I w mm

K27 | K31 | K36 | K41 | K46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A + I
≥ 97 mm

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany | MP – mosiądz polerowany |
PB – patyna, kolor brązowy | PS – patyna, kolor czarny

Kształt gałki

X1K – gałka wewnętrzna, mechaniczna (standard)
BLIND - Moduł niewidomych

Warunki techniczne montażu

FLU - Uniwersalne możliwości montażu

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej

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

Zabierak

SRP – profil okrągły | BIF – Biffar Z10 – zębatka 10 | Z18 –
zębatka 18

Dodatkowy certyfikat

SKG - SKG***

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca
przed manipulacją | miejsce kontrolowanego uszkodzenia przy
gałce zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia |
pamięć zdarzeń | zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia |
zabezpieczenie przed rozwierceniem | zintegrowany chip
bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | EN 1634: 30 minut | EN 1634: 90 minut |
stopień ochrony IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Warunki techniczne montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki
atmosferyczne. Odpowiednie do montażu w drzwiach
przeciwpożarowych.

Kompatybilne technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne,
breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
> 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C (zależnie od baterii) |
wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli
wg normy EN 15684 | min. dormas 35 mm | stopień ochrony
IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | śruba mocująca do wkładki | 2 baterie litowe
CR2 | instrukcja montażu | ważne wskazówki

Kształt profilu

Długość wkładki

Kolorystyka

Opcje
Kształt gałki

Warunki
techniczne montażu

Wydłużona oś gałki
zewnętrznej

Zabierak

Moduł zarządzania
AirKey online

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A + I
≥ 97 mm

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Zewnętrzna długość wkładki A
w mm

Wersje

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Dodatkowy certyfikat

Akcesoria

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Wersje i opcje
patrz ›› strona 64
Akcesoria patrz ›› strona 94

Zamawianie
Kod produktu

E.A.PZ.RKZ-S.[zewnętrzna długość wkładki A/wewnętrzna
długość wkładki I].[powierzchnia].[opcja]

Przykład

E.A.PZ.RKZ-S.31/K27.NI
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Wkładka AirKey | Półwkładka profil okrągły SY-MO RHZ-S
Widok
z zewnątrz

Widok
od wewnątrz

Normy i wytyczne

IP65
30 min

90 min

EN
15684

Option

Półwkładka AirKey jest idealnym rozwiązaniem do drzwi
lub stacyjek kluczykowych,
w przypadku których konieczna
jest tylko jednostronna kontrola dostępu, po stronie
wewnętrznej nie ma wkładki.

Dodatkowo półwkładka AirKey
najlepiej nadaje się do istniejących drzwi, miejsc objętych
ochroną zabytków, a także do
drzwi z ramami aluminiowymi.

Wskazówka montażowa
Do montażu potrzebne jest
specjalne narzędzie montażowe
›› strona 94

Przykłady zastosowania

Stacyjki kluczykowe
Półwkładka AirKey nadaje się
również do montażu w stacyjkach kluczykowych. W ten sposób można sterować różnymi
systemami, np. bramami garażowymi (opcja FSR-Funkcja).

Sejf rurowy
Półwkładka AirKey jest idealna
do montażu w sejfach rurowych (opcja FSR-Funkcja).

Szafka rozdzielcza
Półwkładka AirKey znakomicie
nadaje się także do montażu
w szafkach rozdzielczych.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany | MP – mosiądz polerowany
PB – patyna, kolor brązowy | PS – patyna, kolor czarny

Warunki techniczne montażu

FLU - Uniwersalne możliwości montażu

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej

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

Zabierak

SRP – profil okrągły | BIF – Biffar Z10 – zębatka 10 | Z18 –
zębatka 18

Dodatkowy certyfikat

SKG - SKG***

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca
przed manipulacją | miejsce kontrolowanego uszkodzenia przy
gałce zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia |
pamięć zdarzeń | zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia |
zabezpieczenie przed rozwierceniem | zintegrowany chip
bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie ECDSA i AES

Kształt profilu

Długość wkładki

Kolorystyka

Opcje

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | EN 1634: 30 minut | EN 1634: 90 minut |
stopień ochrony IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Warunki techniczne
montażu

Warunki techniczne montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki
atmosferyczne. Odpowiednie do montażu w drzwiach
przeciwpożarowych.

Wydłużona oś gałki
zewnętrznej

Kompatybilne technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne,
breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
> 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C (zależnie od baterii) |
wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli
wg normy EN 15684 | min. dormas 35 mm | stopień ochrony
IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | śruba mocująca do wkładki | 2 baterie litowe
CR2 | instrukcja montażu | ważne wskazówki

Moduł zarządzania
AirKey online

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A ≤ 92 mm, niestandardowe długości: A ≥ 97 mm

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Zewnętrzna długość wkładki A
w mm

Wersje

Zabierak

Dodatkowy certyfikat

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Akcesoria

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Wersje i opcje patrz ›› strona 64
Akcesoria patrz ›› strona 94

Zamawianie
Kod produktu

E.A.PZ.RHZ-S.[zewnętrzna długość wkładki A].[powierzchnia].
[opcja]

Przykład

E.A.PZ.RHZ-S.31.NI
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Wkładka AirKey | Wkładka dwustronna, profil okrągły SY-MO RDZ-S

Normy i wytyczne

IP65
30 min

90 min

EN
15684

Option

Wkładka dwustronna AirKey
jest właściwym produktem
bezpieczeństwa, jeśli chodzi o
obustronną kontrolę dostępu
dla drzwi wewnętrznych i
zewnętrznych o najwyższych
wymaganiach bezpieczeństwa.

Poza tym wkładka dwustronna
AirKey najlepiej nadaje się do
istniejących drzwi, w miejscach
objętych ochroną zabytków,
a także do drzwi z ramami
aluminiowymi.

Wskazówka montażowa
Do montażu potrzebne jest specjalne narzędzie montażowe
›› strona 94

Przykłady zastosowania

Drzwi oddzielające obszary
Dwustronna wkładka AirKey
nadaje się do wzajemnego
oddzielenia dwóch obszarów.

Dokładne protokołowanie
Wkładka dwustronna jest
przeznaczona dla obiektów,
w których wymagane jest
kompletne protokołowanie
wszystkich dokonanych wejść
i wyjść.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Wersje

Zewnętrzna długość wkładki A
w mm

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości:
A + I ≥ 97 mm
W przypadku funkcji antypanicznej FAP: A lub I ≥ 61 mm

Kształt profilu

Wewnętrzna długość wkładki
I w mm

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości:
A + I ≥ 97 mm
W przypadku funkcji antypanicznej FAP: A lub I ≥ 61 mm

Długość wkładki

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany | MP – mosiądz polerowany
PB – patyna, kolor brązowy | PS – patyna, kolor czarny

Warunki techniczne montażu

FLU - Uniwersalne możliwości montażu

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej

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

Zabierak

SRP – profil okrągły | BIF – Biffar Z10 – zębatka 10 | Z18 –
zębatka 18
Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca
przed manipulacją | miejsce kontrolowanego uszkodzenia przy
gałce zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia |
pamięć zdarzeń | zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia |
zabezpieczenie przed rozwierceniem | zintegrowany chip
bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | EN 1634: 30 minut | EN 1634: 90 minut |
stopień ochrony IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Warunki techniczne montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki
atmosferyczne. Odpowiednie do montażu w drzwiach
przeciwpożarowych.

Kompatybilne technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne,
breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
> 4.0)

Bateria

4 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C (zależnie od baterii) |
wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli
wg normy EN 15684 | min. dormas 35 mm | stopień ochrony
IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | śruba mocująca do wkładki | 4 baterie litowe
CR2 | instrukcja montażu | ważne wskazówki

Warunki techniczne
montażu

Wydłużona oś gałki
zewnętrznej

Moduł zarządzania
AirKey online

SKG - SKG***

Cechy bezpieczeństwa

Opcje

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Dodatkowy certyfikat

Kolorystyka

Zabierak

Dodatkowy certyfikat

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Akcesoria
Wersje i opcje patrz ›› strona 64
Akcesoria patrz ›› strona 94

Zamawianie
Kod produktu

E.A.PZ.RDZ-S.[zewnętrzna długość wkładki A/wewnętrzna
długość wkładki I].[powierzchnia].[opcja]

Przykład

E.A.PZ.RDZ-S.31/31.NI
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Dodatkowy certyfikat1
(opcjonalnie)

Zabierak
(opcjonalnie)

Wydłużona
oś gałki zewnętrznej
(opcjonalnie)

Funkcja antypaniczna
(opcjonalnie)

Kształt gałki
(przy jednostronnym
dostępie)

Kolorystyka

PZ

Wewnętrzna długość
wkładki I

A

Zewnętrzna długość
wkładki A

Kategoria produktu

E

Typ

System

Wkładka AirKey | Wersje i opcje (Europa)
Rodzina
produktów

VdS*** 1, 2

/

SKG

SKG*** 1

››

››

KZ-S

RKZ-S

HZ-S

DZ-S

RHZ-S

RDZ-S

X1K

››

2GW4

››

ATA

››

I

A

››

››

››

Tylny otwór gwintowany 3

››
››

BLIND

...

›› ››

K...

››

Wkładki z gałką
z mechaniczną
gałką wewnętrzną
X1K
A

››

...

››

...

››

Półwkładka

Wkładki podwójne

Na rysunku wkładka w europrofilu
Dostępna również w profilu okrągłym

A

I

›› ››

...

››

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Profil okrągły

65 mm

Europrofil

64

›
›
›
›

FLU

15 mm

SEP

››

Europrofil*

SRP

››

Profil okrągły*

BIF

››

Biffar

Z10

››

Zębatka 10

Z18

››

Zębatka 18

RIT

››

Rittal® (31mm, 36mm)1,3

Funkcja uniwersalnych
możliwości montażu1

Moduł zarządzania
AirKey online

Funkcja antypaniczna1

FAP

AV15

Blokowania zabieraka

1, 3

FZG – wkładka z funkcją swobodnego obrotu do antypanicznych
przekładniowych zamków wielopunktowych (certyfikat wg EN
179/1125)
FAP – z zabezpieczeniem zabieraka do zamków antypanicznych
FLU – do montażu wkładki w pozycji niepionowej
FSR – półwkładka z zatrzaskiem zabieraka, dowolna pozycja
montażu

Prawidłowe długości wkładki
Długości wkładki A(zewnętrzna) oraz I(wewnętrzna) mierzy się od środka śruby wkładki do
krawędzi obudowy. Wybrana długość wkładki
nie może wystawać z okucia więcej niż 3 mm.

›

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

FSR

Funkcja swobodnego ruchu1

10 mm

AV10

Wkładka AirKey

FZG

5 mm

››

››
AV05

››

Wydłużona oś gałki
zewnętrznej
› To rozwiazanie może być
potrzebne w przypadku
montażu wkładek w okuciach zabezpieczonych
przed wyjęciem rdzenia.

*Podaje się przy odmiennym profilu
wkładki

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Specjalne zabieraki i zębatki
› Wkładkę AirKey można również
montować w specjalnych zamkach,
np. wieloryglowych.

A

I

Standard: A + I ≤ 92 mm,
niestandardowe długości: A + I ≥ 97 mm

1

Tylko do europrofilu. | 2 W przygotowaniu.| 3 Tylko do ółwkładka

NI

Nikiel

NP

Nikiel polerowany

MP

Mosiądz polerowany

PB

Patyna, kolor brązowy

PS

Patyna, kolor czarny
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Wkładka Hybrid AirKey |
Wkładka dwustronna, europrofil SY-MO DZ-S
Normy i wytyczne

IP65
30 min

EN
15684

90 min

EN
1303

Option

Wkładka Hybrid Airkey z
obustronnym dostępem
jest idealnym rozwiązaniem
do drzwi wewnętrznych i
zewnętrznych o najwyższych

wymaganiach bezpieczeństwa,
gdzie wymagana jest
obustronna kontrola dostępu.
Odpowiednia do montażu w
drzwiach przeciwpożarowych.

Szybszy dostęp w sytuacji
awaryjnej
Szybki dostęp do budynku np.
dla straży pożarnej w drzwiach
na drodze ewakuacyjnej
zapewnia wkładka Hybrid z
częścią mechaniczną.

Klucz Kombi
Jeden klucz zamyka część
mechniczną i elekroniczną.

Przykłady zastosowania

Lepsza ochrona
antywłamaniowa
Mechaniczna wkładka od
strony wewnętrznej jest
chroniona przed manipulacjami
z zewnątrz.

Bezpieczne zabawy w
szkole
Dzięki wkładce Hybrid
skończą się uczniowskie żarty
polegające na zamykaniu drzwi
przed kolegami wracającymi z
boiska.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Zewnętrzna długość wkładki
A w mm (Elektronika)

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości:
A + I ≥ 97 mm

Wewnętrzna długość wkładki
I w mm (Mechanika)

36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości:
A + I ≥ 97 mm

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany | MP – mosiądz polerowany
PB – patyna, kolor brązowy | PS – patyna, kolor czarny

Warunki techniczne montażu

FLU – uniwersalne możliwości montażu

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej

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

Zabierak

SEP – europrofil |BIF – Biffar | Z10 – zębatka 10 | Z18 –
zębatka 18

Dodatkowy certyfikat

SKG – SKG***

Cechy bezpieczeństwa AirKey

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca
przed manipulacją | miejsce kontrolowanego uszkodzenia przy
gałce zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia |
pamięć zdarzeń | zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia |
zabezpieczenie przed rozwierceniem | zintegrowany chip
bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie ECDSA i AES

Cechy bezpieczeństwa –
mechanika

Zobacz specyfikacje MCS (A/MCS) | 4KS (A/4KS) | ICS (A/ICS) |
EPS (A/EP5;A/EP6)

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | EN 1634: 30 minut | EN 1634: 90 minut |
stopień ochrony IP65 |EN1303 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 |
SKG***

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Warunki techniczne montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki
atmosferyczne. Odpowiednie do montażu w drzwiach
przeciwpożarowych.

Kompatybilne technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne,
breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
> 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C (zależnie od baterii) |
wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli
wg normy EN 15684 | min. dormas 35 mm | stopień ochrony
IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Opcja obowiązkowa

BSZ - Wkładka obustronnie zamykana

Zakres dostawy

Wkładka Hybrid AirKey | śruba mocująca do wkładki | 2 baterie
litowe CR2 | instrukcja montażu | ważne wskazówki

Kształt profilu

Długość wkładki

Kolorystyka

Opcje
Warunki
techniczne montażu

Wydłużona oś gałki
zewnętrznej

Moduł zarządzania
AirKey online

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

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Mechaniczne wewnątrz

Wersje

Zabierak

Dodatkowy certyfikat

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Akcesoria

Zamawianie
Kod produktu

E.[A/System].PZ.DZ-S.[Długość wkładki zewnętrzna A/Długość
wkładki wewnętrzna I].[Wykończenie].[Warunki techniczne
montażu].BSZ.[opcja]

Przykład

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

¹ W przygotowaniu.
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Wkładka Hybrid AirKey |
Wkładka dwustronna, profil okrągły SY-MO RDZ-S
Normy i wytyczne

IP65
30 min

90 min

EN
1303

1

EN
15684

Option

Wkładka Hybrid Airkey z
obustronnym dostępem
jest idealnym rozwiązaniem
do drzwi wewnętrznych i
zewnętrznych o najwyższych

wymaganiach bezpieczeństwa,
gdzie wymagana jest
obustronna kontrola dostępu.
Odpowiednia do montażu w
drzwiach przeciwpożarowych.

Szybszy dostęp w sytuacji
awaryjnej
Szybki dostęp do budynku np.
dla straży pożarnej w drzwiach
na drodze ewakuacyjnej
zapewnia wkładka Hybrid z
częścią mechaniczną.

Klucz Kombi
Jeden klucz zamyka część
mechniczną i elekroniczną.

Przykłady zastosowania

Lepsza ochrona
antywłamaniowa
Mechaniczna wkładka od
strony wewnętrznej jest
chroniona przed manipulacjami
z zewnątrz.

Bezpieczne zabawy w
szkole
Dzięki wkładce Hybrid
skończą się uczniowskie żarty
polegające na zamykaniu drzwi
przed kolegami wracającymi z
boiska.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości:
A + I ≥ 97 mm

Wewnętrzna długość wkładki
I w mm (Mechanika)

36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Standard: A + I ≤ 92 mm, niestandardowe długości:
A + I ≥ 97 mm

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany | MP – mosiądz polerowany
PB – patyna, kolor brązowy | PS – patyna, kolor czarny

Warunki techniczne montażu

FLU – uniwersalne możliwości montażu

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej

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

Zabierak

SRP – profil okrągły | BIF – Biffar | Z10 – zębatka 10 | Z18 –
zębatka 18

Dodatkowy certyfikat

SKG – SKG***

Cechy bezpieczeństwa AirKey

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca
przed manipulacją | miejsce kontrolowanego uszkodzenia przy
gałce zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia |
pamięć zdarzeń | zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia |
zabezpieczenie przed rozwierceniem | zintegrowany chip
bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie ECDSA i AES

Kształt profilu

Długość wkładki

Kolorystyka

Opcje
Warunki
techniczne montażu

Cechy bezpieczeństwa –
mechanika

Zobacz specyfikacje 4KS (A/4KS) | ICS (A/ICS)

Wydłużona oś gałki
zewnętrznej

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | EN 1634: 30 minut | EN 1634: 90 minut |
stopień ochrony IP65 |EN1303 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 |
SKG***

Zabierak

Warunki techniczne montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki
atmosferyczne. Odpowiednie do montażu w drzwiach
przeciwpożarowych.

Kompatybilne technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne,
breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
> 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C (zależnie od baterii) |
wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli
wg normy EN 15684 | min. dormas 35 mm | stopień ochrony
IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Opcja obowiązkowa

BSZ - Wkładka obustronnie zamykana

Zakres dostawy

Wkładka Hybrid AirKey | śruba mocująca do wkładki | 2 baterie
litowe CR2 | instrukcja montażu | ważne wskazówki

Dodatkowy certyfikat

Moduł zarządzania
AirKey online

ICS (A/ICS) | 4KS (A/4KS)

Zewnętrzna długość wkładki
A w mm (Elektronika)

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Mechaniczne wewnątrz

Wersje

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Akcesoria

Zamawianie
Kod produktu

E.[A/System].PZ.RDZ-S.[Długość wkładki zewnętrzna A/Długość
wkładki wewnętrzna I].[Wykończenie].[Warunki techniczne
montażu].BSZ.[opcja]

Przykład

E.A/4KS.PZ.RDZ-S.31/36.NI.FLU.BSZ

¹ W przygotowaniu
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

E

PZ

Bezpieczne sprzęgło

Dodatkowy certyfikat1
(opcjonalnie)

Zabierak
(opcjonalnie)

Wydłużony
trzpień gałki zewnętrznej
(opcjonalnie)

Techniczna
sytuacja montażowa

Powierzchnia

Wewnętrzna długość
wkładki I

Zewnętrzna długość
wkładki A

Model

Kategoria produktu

System

Wkładki AirKey | wykonania i opcje (Hybrid)
Rodzina
produktów

/

BSZ

SKG

SKG***

A/MCS

A/4KS

A/3KS

FLU

Uniwersalne
możliwości montażu

A/ICS

A/EP5M

A/EP5

A/EP6

I

A

››

››

››

DZ-S

RDZ-S

...

›› ››

...

››

Na rysunku wkładka w europrofilu
Dostępna również w profilu okrągłym

RDZ-S dostępne
tylko w
ICS

›
›
›

Długość wkładki na zewnątrz A od 31 mm
Długość wkładki na wewnątrz I od 36 mm
z postąpieniem co 5 mm
Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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AV15

SEP

››

Europrofil*

SRP

››

Profil okrągły*

BIF

››

Biffar

Z10

››

Zębatka 10

Z18

››

Zębatka 18
*Podaje się przy odmiennym
profilu wkładki

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Prawidłowe długości wkładek
› Długości wkładki A (zewnętrzna) oraz I
(wewnętrzna) mierzy się od środka śruby wkładki
do krawędzi obudowy. Wybrana długość wkładki
nie może wystawać z okucia więcej niż 3 mm.

A

Moduł zarządzania
AirKey online

AV10

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

››

AV05

Wkładka AirKey

››

››

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej
› To rozwiązanie może być
potrzebne w przypadku
montażu wkładek w
okuciach zabezpieczonych
przed wyjęciem rdzenia.

Specjalne zabieraki i zębatki
Wkładkę AirKey można również
montować w specjalnych zamkach,
np. wieloryglowych.

›

I

Standard: A + I ≤ 92 mm, długości niestandardowe:
A + I ≥ 97 mm

NI

Nikiel

NP

Nikiel polerowany

MP

Mosiądz polerowany

PB

Patyna, kolor brązowy

PS

Patyna, kolor czarny
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Wkładka AirKey | Skandynawska wkładka w profilu owalnym SKA
Opis produktu
Skandynawska wkładka AirKey
w profilu owanlnym to idealne
rozwiązanie do drzwi z zamkiem skandynawskim, gdzie

IP65

wymagana jest jednostronna
kontrola dostępu i kładziony
jest nacisk na wysoki poziom
bezpieczeństwa

EN
15684

SS
3522

Informacje techniczne

Zamki skandynawskie z
jednostronną weryfikacją
uprawnień
Owalna wkładka bębenkowa
AirKey jest idealna do drzwi
zewnętrznych z zamkami
skandynawskimi.

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany| MP –
mosiądz polerowany

Wydłużony trzpień
gałki zewnętrznej

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

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna
zabezpieczająca przed manipulacją | miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce
zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku
uprawnienia | pamięć zdarzeń | zabezpieczenie
przed wyciągnięciem rdzenia | zintegrowany
chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia wymogi dyrektywy CE | stopień
ochrony IP65 |EN15684 |SSF 3522

Warunki techniczne
montażu

Drzwi zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne
warunki atmosferyczne. Standardowo
wyposażona w funkcję Uniwersalne możliwości
montażu FLU

Kompatybilne
technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty
identyfikacyjne, breloki i klucze Combi |
Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C
(zależnie od baterii) | wilgotność powietrza
< 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli | min.
dormas 35 mm | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey |2 baterie litowe CR2 |
instrukcja montażu | ważne wskazówki |
zabierak udostępniany przez odsprzedawcę

Zamawianie
Kod produktu

E.A.PZ.SKA.31.[powierzchnia].[opcja]

Przykład

E.A.PZ.SKA.31.NI

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Wkładka AirKey | Skandynawska wkładka w profilu owalnym SKI
Opis produktu
Skandynawska wkładka AirKey
w profilu owanlnym to idealne
rozwiązanie do drzwi z zamkiem skandynawskim, gdzie

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Zamki skandynawskie z
jednostronną weryfikacją
uprawnień
Owalna wkładka bębenkowa
AirKey jest idealna do drzwi
wewnętrznych z zamkami
skandynawskimi.

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany| MP –
mosiądz polerowany

Wydłużony trzpień
gałki zewnętrznej

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

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna
zabezpieczająca przed manipulacją | miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce
zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku
uprawnienia | pamięć zdarzeń | zabezpieczenie
przed wyciągnięciem rdzenia | zintegrowany
chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia wymogi dyrektywy CE | stopień
ochrony IP65 |EN15684

Warunki techniczne
montażu

Drzwi wewnętrzne o najwyższych
wymaganiach bezpieczeństwa i narażone
na szczególne warunki atmosferyczne.
Standardowo wyposażona w funkcję
Uniwersalne możliwości montażu FLU

Kompatybilne
technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty
identyfikacyjne, breloki i klucze Combi |
Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C
(zależnie od baterii) | wilgotność powietrza
< 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli | min.
dormas 35 mm | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey |2 baterie litowe CR2 |
instrukcja montażu | ważne wskazówki |
zabierak udostępniany przez odsprzedawcę

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Informacje techniczne

Moduł zarządzania
AirKey online

EN
15684

Wkładka AirKey

IP65

wymagana jest jednostronna
kontrola dostępu i kładziony
jest nacisk na wysoki poziom
bezpieczeństwa

Zamawianie
Kod produktu

E.A.PZ.SKI.31.[powierzchnia].[opcja]

Przykład

E.A.PZ.SKI.31.NI
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Wkładka AirKey | Skandynawska wkładka kontroli dostępu AZ37
Opis produktu
Skandynawska wkładka
zewnętzna AirKey to idealne
rozwiązanie do drzwi z zamkiem skandynawskim, gdzie
wymagana jest jednostronna

IP65

kontrola dostępu i kładziony
jest nacisk na wysoki poziom
bezpieczeństwa

EN
15684

SS
3522

Informacje techniczne
Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany| MP –
mosiądz polerowany

Wydłużony trzpień
gałki zewnętrznej

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

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna
zabezpieczająca przed manipulacją | miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce
zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku
uprawnienia | pamięć zdarzeń | zabezpieczenie
przed wyciągnięciem rdzenia | zintegrowany
chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | stopień ochrony IP65
|EN15684 |SSF 3522

Warunki techniczne
montażu

Drzwi zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne
warunki atmosferyczne.

Kompatybilne
technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty
identyfikacyjne, breloki i klucze Combi |
Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C
(zależnie od baterii) | wilgotność powietrza
< 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli | min.
dormas 35 mm | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | 2 baterie litowe CR2 |
instrukcja montażu | ważne wskazówki

Zamawianie
Kod produktu

E.A.AI.AZ37.SEC.[powierzchnia].[opcja]

Przykład

E.A.AI.AZ37.SEC.NI

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Wkładka AirKey

| Skandynawska wkładka kontroli dostępu IZ37
Opis produktu
Skandynawska wkładka
wewnętzna AirKey to idealne
rozwiązanie do drzwi z zamkiem skandynawskim, gdzie
wymagana jest jednostronna

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany | MP –
mosiądz polerowany

Wydłużony trzpień
gałki zewnętrznej

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

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna
zabezpieczająca przed manipulacją | miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce
zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku
uprawnienia | pamięć zdarzeń | zabezpieczenie
przed wyciągnięciem rdzenia | zintegrowany
chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | stopień ochrony IP65
|EN15684

Warunki techniczne
montażu

Drzwi wewnętrzne o najwyższych
wymaganiach bezpieczeństwa i narażone na
szczególne warunki atmosferyczne.

Kompatybilne
technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty
identyfikacyjne, breloki i klucze Combi |
Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C
(zależnie od baterii) | wilgotność powietrza
< 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli | min.
dormas 35 mm | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | 2 baterie litowe CR2 |
instrukcja montażu | ważne wskazówki

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Informacje techniczne

Moduł zarządzania
AirKey online

EN
15684

Wkładka AirKey

IP65

kontrola dostępu i kładziony
jest nacisk na wysoki poziom
bezpieczeństwa

Zamawianie
Kod produktu

E.A.AI.IZ37.SEC.[powierzchnia].[opcja]

Przykład

E.A.AI.IZ37.SEC.NI
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Wkładka AirKey | Skandynawska wkładka kontroli dostępu AZ38
Opis produktu
Skandynawska wkładka
zewnętzna AirKey to idalne
rozwiązanie do drzwi z zamkiem skandynawskim, gdzie
wymagana jest jednostronna

IP65

kontrola dostępu i kładziony
jest nacisk na wysoki poziom
bezpieczeństwa

EN
15684

SS
3522

Informacje techniczne
Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany| MP –
mosiądz polerowany

Wydłużony trzpień
gałki zewnętrznej

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

Rozeta wkładki
Norwegia

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

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna
zabezpieczająca przed manipulacją | miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce
zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku
uprawnienia | pamięć zdarzeń | zabezpieczenie
przed wyciągnięciem rdzenia | zintegrowany
chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | stopień ochrony IP65
|EN15684 |SSF 3522

Warunki techniczne
montażu

Drzwi zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne
warunki atmosferyczne.

Kompatybilne
technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty
identyfikacyjne, breloki i klucze Combi |
Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C
(zależnie od baterii) | wilgotność powietrza
< 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli | min.
dormas 35 mm | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | 2 baterie litowe CR2 |
instrukcja montażu | ważne wskazówki

Zamawianie
Kod produktu

E.A.AI.AZ38.NOR.[powierzchnia].[opcja]

Przykład

E.A.AI.AZ38.NOR.NI.AV05.R0N6

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Wkładka AirKey | Skandynawska wkładka kontroli dostępu IZ38
Opis produktu
Skandynawska wkładka
wewnętzna AirKey to idealne
rozwiązanie do drzwi z zamkiem skandynawskim, gdzie
wymagana jest jednostronna

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany| MP –
mosiądz polerowany

Wydłużony trzpień
gałki zewnętrznej

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

Rozeta wkładki
Norwegia

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

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna
zabezpieczająca przed manipulacją | miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce
zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku
uprawnienia | pamięć zdarzeń | zabezpieczenie
przed wyciągnięciem rdzenia | zintegrowany
chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | stopień ochrony IP65
|EN15684

Warunki techniczne
montażu

Drzwi wewnętrzne o najwyższych
wymaganiach bezpieczeństwa i narażone na
szczególne warunki atmosferyczne.

Kompatybilne
technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty
identyfikacyjne, breloki i klucze Combi |
Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C
(zależnie od baterii) | wilgotność powietrza
< 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli | min.
dormas 35 mm | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | 2 baterie litowe CR2 |
instrukcja montażu | ważne wskazówki

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Informacje techniczne

Moduł zarządzania
AirKey online

EN
15684

Wkładka AirKey

IP65

kontrola dostępu i kładziony
jest nacisk na najwyższy
poziom bezpieczeństwa

Zamawianie
Kod produktu

E.A.AI.IZ38.NOR.[powierzchnia].[opcja]

Przykład

E.A.AI.IZ38.NOR.NI.AV05.R0N6
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Przedłużony
trzpień gałki zewnętrznej
(opcjonalnie)

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej
› To rozwiązanie może być
potrzebne w przypadku
montażu wkładek w
okuciach zabezpieczonych
przed wyjęciem rdzenia.

AV05

5 mm

AV10

10 mm

AV15

15 mm

››

››

31

››

SKA

SKI

NI

Nikiel

NP

Nikiel polerowany

MP

Mosiądz polerowany

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

PZ

Powierzchnia

A

Długość wkładki/
Wersja

Kategoria produktu

E

Typa

System

Wkładki AirKey | wykonania i opcje (Skandynawia)
Rodzina
produktów

78

Rozeta wkładki
norweska

*Tylko NOR

R0N6

R0N8

R0N13

6 mm*

8 mm*

13 mm*

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

››

AZ37

SEC

Wkładka zewnętrzna

AZ38

N0R

Wkładka zewnętrzna

IZ37

SEC

Wkładka wewnętrzna

IZ38

N0R

Wkładka wewnętrzna

10 mm

NI

Nikiel

NP

Nikiel polerowany

MP

Mosiądz polerowany

AV15

15 mm

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

AV10

››

5 mm

››

AV05

Moduł zarządzania
AirKey online

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej
› To rozwiązanie może być
potrzebne w przypadku
montażu wkładek w
okuciach zabezpieczonych
przed wyjęciem rdzenia.

Wkładka AirKey

Przedłużony
trzpień gałki zewnętrznej
(opcjonalnie)

Powierzchnia

Kategoria produktu

AI

Długość wkładki/
Wersja

System

A

Typ

Rodzina
produktów

E
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Wkładka AirKey | Australijska wkładka profilowa A0
Widok
z zewnątrz

Normy i wytyczne

IP65

Półwkładka AirKey to idealne
rozwiązanie do drzwi lub
przełączników kluczykowych
w australijskim profilu
owalnym w sytuacjach, gdzie
potrzebna jest tylko jedno-

stronna kontrola
dostępu i użytkownik stawia
wysokie wymagania
w zakresie bezpieczeństwa
w strefach wewnętrznych
i zewnętrznych.

A1

36
51
56
81

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

A1
32
47
52
77

Wskazówka montażowa
Do montażu potrzebne jest
specjalne narzędzie montażowe
›› strona 94

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Powierzchnia

NI – nikiel | MP – mosiądz polerowany

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej

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

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca
przed manipulacją | miejsce kontrolowanego uszkodzenia przy
gałce zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia |
pamięć zdarzeń | zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia |
zintegrowany chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
szyfrowanie ECDSA i AES

Długość wkładki

Kolorystyka

Opcje

Normy i wytyczne

Spełnia wymogi dyrektywy CE | stopień ochrony IP65

Warunki techniczne montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki
atmosferyczne. Odpowiednie do montażu w drzwiach
przeciwpożarowych.

Wydłużona oś gałki
zewnętrznej

Kompatybilne technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne,
breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
> 4.0)

Akcesoria

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C (zależnie od baterii) |
wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli |
min. dormas 35 mm | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | 2 baterie litowe CR2 | instrukcja montażu |
ważne wskazówki | zabierak udostępniany przez odsprzedawcę

Wersje i opcje patrz ›› strona 84
Akcesoria patrz ›› strona 94

Moduł zarządzania
AirKey online

36 | 51 | 56 | 81

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Zewnętrzna długość wkładki A
w mm

Wersje

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Zamawianie
Kod produktu

E.A.PZ.A0V.[zewnętrzna długość wkładki A].[powierzchnia].
[opcja]

Przykład

E.A.PZ.A0V.36.NI
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AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
WKŁADKA AIRKEY | ZALETY | WKŁADKA Z EUROPROFILEM I WKŁADKA Z PROFILEM OKRĄGŁYM | WKŁADKA HYBRID | WKŁADKA SKANDYNAWSKA | WKŁADKA AUSTRALIJSKA |
WKŁADKA DŹWIGNIOWA | AKCESORIA

Wkładka AirKey | Wkładka zewnętrzna AZ29 – RC1
Widok
z zewnątrz

Normy i wytyczne

IP65

Wkładka zewnętrzna AirKey
znakomicie sprawdza się w
przypadku drzwi wyposażonych w australijskie zamki
dodatkowe, gdzie wymagana
jest tylko jedno - stronna

weryfikacja uprawnień
dostępu a użytkownik określił
wysokie wymagania w zakresie
bezpieczeństwa w strefach
wewnętrznych i zewnętrznych.

Wskazówka montażowa
Do montażu potrzebne jest
specjalne narzędzie montażowe
›› strona 94

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Powierzchnia

NI – nikiel | MP – mosiądz polerowany

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej

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

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna zabezpieczająca
przed manipulacją | miejsce kontrolowanego uszkodzenia przy
gałce zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku uprawnienia |
pamięć zdarzeń | zabezpieczenie przed wyciągnięciem rdzenia |
zintegrowany chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | stopień ochrony IP65

Warunki techniczne montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych wymaganiach
bezpieczeństwa i narażone na szczególne warunki
atmosferyczne. Odpowiednie do montażu w drzwiach
przeciwpożarowych.

Kompatybilne technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne,
breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
> 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C (zależnie od baterii) |
wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli |
min. dormas 35 mm | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | 2 baterie litowe CR2 | instrukcja montażu |
ważne wskazówki

Kolorystyka

Opcje
Wydłużona oś gałki
zewnętrznej

Akcesoria
Wersje i opcje patrz ›› strona 84
Akcesoria patrz ›› strona 94

Moduł zarządzania
AirKey online

Długość do 71 mm

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Zewnętrzna długość wkładki A
w mm

Wersje

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Zamawianie
Kod produktu

E.A.AI.AZ29.RC1.[powierzchnia].[opcja]

Przykład

E.A.AI.AZ29.RC1.NI
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Wydłużona
oś gałki zewnętrznej
(opcjonalnie)

Wydłużona oś gałki
zewnętrznej
› To rozwiązanie może być
potrzebne w przypadku
montażu wkładek w okuciach zabezpieczonych
przed wyjęciem rdzenia.

5 mm

AV10

››

Europrofil

10 mm

AV15

15 mm

››

AV05

››

Kolorystyka

Wewnętrzna długość

A

Typ

E

Kategoria produktu

System

Wkładki AirKey | wykonania i opcje (Australia)
Rodzina
produktów

NI

››

Nikiel

MP

››

Mosiądz polerowany

A

››

...

››

A
36

PZ

››

A0V

››

51

Półwkładka

56
81
RC1

AI

››

AZ29

››

Wkładka
zewnętrzna

Zabierak
› Pasujący zabierak jest dostarczany
przez producenta zamków

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Wkładka AirKey

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Moduł zarządzania
AirKey online

AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
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Wkładka AirKey | Wkładka dźwigniowa MB19
Opis produktu
Wkładka dźwigniowa AirKey
jest odpowiednia do stosowania zarówno po wewnętrznej
jak i zewnętrznej drzwi
metalowych jak i drewnianych

stronie drzwi. Jest dostarczna
wraz z gwintem (o średnicy 19
mm) oraz nakrętką

IP65

Informacje techniczne
Zewnętrzna długość
wkładki A w mm

23 mm

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany| MP –
mosiądz polerowany

Wydłużony trzpień
gałki zewnętrznej

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

Obrót

ST[A-H] - Obrót A-H

Zamek dzwigniowy

H[XX][A] – Dźwignia do skrzynek blaszanych i
gablot | HB[XX][A] – Dźwignia do skrzynek na
listy | HB01[A][B] – Dźwignia pozioma HB01[A]
[B] | 0SN - Bez zabieraka/ dźwigni zamykającej

Cechy bezpieczeństwa

Dźwignia zaryglowana | Gałka z blokadą
zabezpieczającą przed manipulacją | Miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce
zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku
uprawnienia | pamięć zdarzeń | Zabezpieczenie
przed wyciągnięciem rdzenia | Zintegrowany
chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
Szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | stopień ochrony IP65

Warunki techniczne
montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych
wymaganiach bezpieczeństwa i narażone
na szczególne warunki atmosferyczne.
Standardowo z FVS - Funkcja zablokowanego
języka

Kompatybilne
technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty
identyfikacyjne, breloki i klucze Combi |
Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)

Przykłady zastosowania

Witryna do plakatów
Wkładka cylindryczna z
dźwignią Xesar jest odpowiednia do montażu w szklanych
gablotach.

Skrzynka na listy
Do zastosowania w skrzynkach
na listy zaprojektowanych
do użytku wewnątrz i na
zewnątrz.

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C
(zależnie od baterii) | wilgotność powietrza
< 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli | min.
dormas 35 mm | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | Nakrętka mocująca wkładkę
| 2 baterie litowe CR2 | instrukcja montażu |
ważne wskazówki

Zamawianie
Kod produktu

E.A.HB.MB19.23.[Powierzchnia].FVS.[opcja]

Przykład

E.A.HB.MB19.23.NI.FVS.AV05.STA.H7233

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Wkładka AirKey | Wkładka dźwigniowa MB22
Opis produktu
Wkładka dźwigniowa AirKey
jest odpowiednia do stosowania zarówno po wewnętrznej
jak i zewnętrznej drzwi
metalowych jak i drewnianych

stronie drzwi. Jest dostarczna
wraz z gwintem (o średnicy 22
mm) oraz nakrętką

27 mm

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany| MP –
mosiądz polerowany

Wydłużony trzpień
gałki zewnętrznej

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

Obrót

ST[A-H] - Obrót A-H

Zamek dzwigniowy

H[XX][A] – Dźwignia do skrzynek blaszanych i
gablot | HB[XX][A] – Dźwignia do skrzynek na
listy | HB01[A][B] – Dźwignia pozioma HB01[A]
[B] | 0SN - Bez zabieraka/ dźwigni zamykającej

Cechy bezpieczeństwa

Dźwignia zaryglowana | Gałka z blokadą
zabezpieczającą przed manipulacją | Miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce
zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku
uprawnienia | pamięć zdarzeń | Zabezpieczenie
przed wyciągnięciem rdzenia | Zintegrowany
chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
Szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | stopień ochrony IP65

Warunki techniczne
montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych
wymaganiach bezpieczeństwa i narażone
na szczególne warunki atmosferyczne.
Standardowo z FVS - Funkcja zablokowanego
języka

Kompatybilne
technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty
identyfikacyjne, breloki i klucze Combi |
Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C
(zależnie od baterii) | wilgotność powietrza
< 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli | min.
dormas 35 mm | stopień ochrony IP65

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Przykłady zastosowania

Bezpieczna zawartość szafy
Ta wkładka dźwigniowa
umożliwia bezpieczne ryglowanie szaf i garderoby.

Skrzynka na listy
Do zastosowania w skrzynkach
na listy zaprojektowanych
do użytku wewnątrz i na
zewnątrz.

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | Nakrętka mocująca wkładkę
| 2 baterie litowe CR2 | instrukcja montażu |
ważne wskazówki

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Zewnętrzna długość
wkładki A w mm

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Moduł zarządzania
AirKey online

IP65

Zamawianie
Kod produktu

E.A.HB.MB22.27.[Powierzchnia].FVS.[opcja]

Przykład

E.A.HB.MB22.27.NI.FVS.AV05.STA.H7233
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Wkładka AirKey | Wkładka dźwigniowa MB27
Opis produktu
Wkładka dźwigniowa AirKey
jest odpowiednia do stosowania zarówno po wewnętrznej
jak i zewnętrznej drzwi
metalowych jak i drewnianych

stronie drzwi. Jest dostarczna
wraz z gwintem (o średnicy 27
mm) oraz nakrętką

IP65

Informacje techniczne
Zewnętrzna długość
wkładki A w mm

27 mm

Powierzchnia

NI – nikiel | NP – nikiel polerowany| MP –
mosiądz polerowany

Wydłużony trzpień
gałki zewnętrznej

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

Obrót

ST[A-H] - Obrót A-H

Zamek dzwigniowy

H[XX][A] – Dźwignia do skrzynek blaszanych i
gablot | HB[XX][A] – Dźwignia do skrzynek na
listy | HB01[A][B] – Dźwignia pozioma HB01[A]
[B] | 0SN - Bez zabieraka/ dźwigni zamykającej

Cechy bezpieczeństwa

Dźwignia zaryglowana | Gałka z blokadą
zabezpieczającą przed manipulacją | Miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce
zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku
uprawnienia | pamięć zdarzeń | Zabezpieczenie
przed wyciągnięciem rdzenia | Zintegrowany
chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
Szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia dyrektywy CE | stopień ochrony IP65

Warunki techniczne
montażu

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne o najwyższych
wymaganiach bezpieczeństwa i narażone
na szczególne warunki atmosferyczne.
Standardowo z FVS - Funkcja zablokowanego
języka

Kompatybilne
technologie
identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty
identyfikacyjne, breloki i klucze Combi |
Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)

Przykłady zastosowania

Szafka rozdzielcza
Za pomocą tej wkładki
dźwigniowej można samodzielnie zintegrować techniczne
szafki rozdzielcze w systemie
zamknięć.

Skrzynka na listy
Do zastosowania w skrzynkach
na listy zaprojektowanych
do użytku wewnątrz i na
zewnątrz.

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C
(zależnie od baterii) | wilgotność powietrza
< 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli | min.
dormas 35 mm | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Wkładka AirKey | Nakrętka mocująca wkładkę
| 2 baterie litowe CR2 | instrukcja montażu |
ważne wskazówki

Zamawianie
Kod produktu

E.A.HB.MB27.27.[Powierzchnia].FVS.[opcja]
E.A.HB.MB27.27.NI.FVS.AV05.STA.H7233

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Wkładka AirKey

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Moduł zarządzania
AirKey online

AIRKEY | KATALOG PRODUKTÓW
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Dźwignia

Ścieżka zamykaniaa

Przedłużony
trzpień gałki zewnętrznej
(opcjonalnie)

HB

Powierzchnia

Kategoria produktu

A

Długość wkładki/
Wersja

System

E

Typ

Rodzina
produktów

Wkładki AirKey | wykonania i opcje (wkładki dźwigniowe)

FVS

Otwór

23

22
mm

MB22

27

27
mm

MB27

27

Wydłużony trzpień gałki
zewnętrznej
› To rozwiązanie może być
potrzebne w przypadku
montażu wkładek w
okuciach zabezpieczonych
przed wyjęciem rdzenia.

AV05

5 mm

AV10

10 mm

AV15

15 mm

››

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

MB19

››

19
mm

››
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Asortyment dźwigni EVVA
Do tych wkładek pasuje asortyment
dźwigni firmy EVVA (od strony 92)
› Dźwignia standard: H7233
› 0SN - Bez zabieraka/ dźwigni zamykającej

›

...

›

Ścieżka zamykania z lewej do góry

›

Ścieżka zamykania z prawej do góry

›

Ścieżka zamykania z lewej na dół

›

Ścieżka zamykania z prawej na dół

›

Ścieżka zamykania z góry w lewo

›

Ścieżka zamykania z góry w prawo

STG

›

Ścieżka zamykania z dołu w lewo

STH

›

Ścieżka zamykania z dołu w prawo

STA

NP

Nikiel polerowany

MP

Mosiądz polerowany

STB

STC

STD

STE

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

STF

Dźwignia pozioma

Nikiel

Dźwignia pionowa

NI

Standard

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Standardowa ścieżka zamykania STA
Opcje ścieżki zamykania STB–STH

Wkładka AirKey

›

Moduł zarządzania
AirKey online

Ścieżki zamykania

Przykład
Ścieżka zamykania STF z
pionową dźwignią

›

zamknięte

otwarte
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Wkładki AirKey | wykonania i opcje (wkładki dźwigniowej)
H

H

Poziomy rygiel EVVA do skrzynek blaszanych i gablot.

H72[A]

H87[A]

H92[A]

H95[A]

Długość rygla A w mm:
18 | 26 | 27 | 33 | 37 | 40 | +5 ... | 85

Długość rygla A w mm:
33 | 40 | 45 | 65

Długość rygla A w mm:
41 | 48 | 52

Długość rygla A w mm:
45 | 50

H98[A]

H89[A]

H91[A]

H97[A]

Długość rygla w mm:
47

Długość rygla A w mm:
27

Długość rygla A w mm:
39 | 59 | 65

Długość rygla A w mm:
33 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70

Pionowa dźwignia EVVA do skrzynek blaszanych i gablot.

H6326

H6423

H73[A]

H88[A]

Długość rygla w mm:
26

Długość rygla w mm:
23

Długość rygla A w mm:
26 | 33 | 36 | 40 | +5 ... | 80

Długość rygla A w mm:
45 | 65

H9048

H94[A]

H9939

H96[A]

Długość rygla w mm:
48

Długość rygla A w mm:
33 | 41 | 59

Długość rygla w mm:
39

Długość rygla A w mm:
33 | 45 | 50 |

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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HB0230

HB0329

HB0429

HB0628

Długość rygla w mm:
30

Długość rygla w mm:
29

Długość rygla w mm:
29

Długość dźwigni w mm:
28

HB0728

HB0828

HB1029

HB[A][B]

Długość rygla w mm:
28

Długość rygla w mm:
28

Długość rygla w mm:
29

Długość rygla [A][B] w mm:
[22][14] | [22][17] | [22][22] |
[28][17] | [28][22]

Moduł zarządzania
AirKey online

Poziomy rygiel EVVA do skrzynek pocztowych i innych zastosowań.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Wkładka AirKey

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

HB
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Wkładka AirKey | Akcesoria
Narzędzie montażowe do wkładki AirKey
To narzędzie potrzebne jest do montażu i demontażu gałki elektronicznej
oraz do wymiany baterii.
Kod produktu

E.ZU.PZ.ZW01

Narzędzie montażowe (zestaw 2) do wkładki i kłódki AirKey
To specjalne narzędzie jest potrzebne do montażu i demontażu gałki elektronicznej, wymiany
baterii oraz do specjalnego montażu kłódki. Dodatkowo zestaw zawiera sztyft blokujący do
blokowania rdzenia wkładki.
Kod produktu

E.ZU.PZ.ZWD

Zasilacz awaryjny
Jeżeli baterie przy niskim poziomie naładowania nie zostały wymienione w porę mimo ostrzeżenia,
potrzebny jest zasilacz awaryjny do zasilenia wkładki AirKey wymaganym napięciem.
Kod produktu

E.ZU.ALLG.NG3

Zestaw do wymiany baterii
Zestaw do wymiany baterii, łącznie z 10 uszczelkami (1x PZ9, 1x PZ7, 2x CR2).
Kod produktu

E.TE.PZ.PZ14

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Komplet zapasowych baterii
Komplet zapasowych baterii, złożony z 10 baterii CR2.
Kod produktu

E.ZU.ALLG.B-CR2.M10

Pierścień uszczelniający kłódka IP65
E.TE.HA.HA1

Wkładka AirKey

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Kod produktu

Moduł zarządzania
AirKey online

Symbol

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Potrzebujesz części zamiennych?
Nasz bogaty asortyment części zamiennych
znajdziesz w katalogu części zamiennych
na portalu partnerskim EVVA pod adresem
partner.evva.pl
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Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Geotagowanie
Kłódki AirKey można łatwo
odnaleźć na podstawie
geoinformacji za pomocą
aplikacji AirKey.

Protokołowanie
W systemie zarządzania online
kłódka jest zawsze na widoku.
Kiedy i kto ją zamknął. Można
też bardzo szybko przydzielić
nowe uprawnienia dostępowe.

IP65
Dzięki stopniowi ochrony IP65
kłódka może być stosowana
wewnątrz i na zewnątrz oraz
jest zabezpieczona przed
strumieniami wody i pyłami.

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Zamocowanie na łańcuchu
Kłódka może być także
stosowana bez ograniczeń
na łańcuchu. Założona
jako zabezpieczenie
przeciwkradzieżowe nie może
być usunięta przypadkowo.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Kłódka AirKey

Wkładka AirKey

Szlaban
Niezawodne zabezpieczenie
szlabanów ze sterowaną
czasowo regulacją dostępu
– możliwe z zastosowaniem
kłódki AirKey. A klucz do niej
jest dostępny bezpośrednio na
smartfonie.

Moduł zarządzania
AirKey online

Kłódka AirKey
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Kłódka AirKey | HM24-S
Opis produktu
Kłódka AirKey HM24-S
z pałąkiem z hartowanej stali
nadaje się do zabezpieczania
szaf, rolet, magazynów i kontenerów archiwizacyjnych.

Można je prosto zintegrować
z systemami zamknięć AirKey.
Każde otwarcie i zamknięcie
jest protokołowane w module
zarządzania online.

IP65

Informacja techniczna
Wersja pałąka Niro/
stal, wysokość w
świetle w mm

Przykłady zastosowania

Zabezpieczenie magazynu
Zamknięcie z kłódką zabezpiecza drzwi magazynu lub
piwnicy.

Szafy serwerowe
Skuteczne zabezpiecznienie
wrażliwych obszarów.

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

Powierzchnia

NI – nikiel

Opcje – cechy
bezpieczeństwa

BS – osłona pałąka, szerokość w świetle 12 mm
| KB - Zawieszka do mocowania łańcucha

Cechy bezpieczeństwa

Obracająca się swobodnie gałka zewnętrzna
zabezpieczająca przed manipulacją | miejsce
kontrolowanego uszkodzenia przy gałce
zewnętrznej | sprzęganie tylko w przypadku
uprawnienia | pamięć zdarzeń | zabezpieczenie
przed wyciągnięciem rdzenia | zintegrowany
chip bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ |
szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia wymogi dyrektywy CE | stopień
ochrony IP65

Warunki techniczne
montażu

Zalecane do użytku stacjonarnego

Kompatybilne technologie identyfikacji

Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne, breloki i klucze Combi | Bluetooth
4.0 (BLE) | NFC (Android > 4.0)

Bateria

2 baterie litowe CR2 | do 30 000 cykli

Sygnalizacja

Optyczna i akustyczna

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –20°C do +55°C
(zależnie od baterii) | wilgotność powietrza
< 90%, bez skraplania | dla 100 000 cykli |
stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | połączenie z zasilaczem awaryjnym

Zakres dostawy

Kłódka | uszczelki | baterie | nie należy do
zakresu dostawy: niezbędne narzędzie
montażowe E.ZU.PZ.ZWD

Zamawianie
Kod produktu

E.A.HA.HM24-S.[S/N wysokość w świetle
w mm].[powierzchnia].[opcja]

Przykład

Kłódka AirKey HM24-S z pałąkiem Niro,
wysokość w świetle 30 mm, powierzchnia
niklowana: E.A.HA.HM24-S.N30.NI

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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HM24-S

Opcja

Typ

HA

Opcja

Kategoria produktu

A

Powierzchnia

System

E

Wersja pałąka/wysokość w świetle

Rodzina
produktów

Wersje i opcje

NI

KB

S..

N..

Pałąk stalowy

Pałąk NIRO
N30

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

Wkładka AirKey

-

30 mm

Kłódka AirKey

17 mm

S30

wysokość w świetle

S17

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Nikiel

NI

Wersja standardowa
Wysokość w świetle 30 mm
Pałąk NIRO

Moduł zarządzania
AirKey online

Zamocowanie na łańcuchu

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Osłona pałąka
Tylko w kombinacji
z wersją pałąka S17
(pałąk stalowy, wysokość w świetle
12 mm).
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Czytnik naścienny
AirKey

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Kłódka AirKey

Wkładka AirKey

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Moduł zarządzania
AirKey online

Czytnik naścienny AirKey

101

AIRKEY | 2016
CZYTNIK NAŚCIENNY AIRKEY | ZALETY | CZYTNIK NAŚCIENNY | STEROWNIK | WERSJE I OPCJE

Czytnik naścienny AirKey | Zalety
Design
Inne zalety
Optyczne i akustyczne
wskazówki
› Stałe oświetlenie symbolu
RFID

›

Szlachetny design
Wysoka trwałość zapewniona
przez wysokojakościowy front
szklany oraz płaski kształt,
który można idealnie zintegrować w każdym otoczeniu.

Sygnalizacja czytnika
naściennego
Optyczna i akustyczna sygnalizacja uprawnionego dostępu,
odmowy dostępu lub informacji o zadaniu konserwacyjnym.

18 kombinacji
kolorystycznych
Szklany przód i ramka dostępne
w kolorach białym, srebrnym bądź czarnym – ramka
z matową lub polerowaną
powierzchnią.

Funkcja
Inne zalety
› Z funkcją „czarnej listy”
› Protokół 1000 ostatnich
zdarzeń

Sterowanie elementami
zamykającymi
Od elektrozaczepu po wkładkę
elektromotoryczną – za
pomocą czytnika naściennego
AirKey można sterować najróżniejszymi elementami zamykającymi.

Kompatybilność
z elementami sterowania
Bardzo łatwe sterowanie automatycznymi drzwiami rozsuwanymi, szlabanami i windami.

Obsługa „hands free”
(Android)
Poprzez komunikację Bluetooth
czytnik umożliwia dostęp
już podczas zbliżania się do
komponentu. Zasięg działania
można zdefiniować.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Technika

Montaż

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Inne zalety
› Szybki, łatwy montaż
› Praktyczny system magistrali
› Dostępna ramka do
montażu natynkowego i
podtynkowego
› Brak konieczności użycia
specjalnego narzędzia
montażowego
› Pomoc w postaci filmów na
temat montażu i instrukcji
montażu

Bildidee: Kabel hängt
aus UP-Dose heraus
und Hand schraubt
Print fest

1. Zacisnąć płytkę
przyłączową
Do jednej centralki sterującej
można podłączyć jeden czytnik
naścienny.

Bildidee: Hand mit
Schraubenzieher
schraubt Rahmen an

2. Ramkę podtynkową
przykręca się do puszki podtynkowej
Opcjonalnie dostępna jest również ramka natynkowa.

Wandleser in den
Rahmen drücken

3. Podłączenie czytnika
naściennego
Kabel czytnika naściennego
wsuwa się do modułu i montuje czytnik w ramce.

Wkładka AirKey

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Sterowanie poprzez systemy
innych producentów
Uruchomienie elektrycznego
otwarcia poprzez styk bezpotencjałowy.

Kłódka AirKey

Wysoki poziom ochrony
przed manipulacją
Sterownik można zamontować w bezpiecznym miejscu
wewnątrz budynku. Czytnik
naścienny nie ma słabych punktów, które można wykorzystać
do manipulacji.

Czytnik naścienny
AirKey

Zawsze i wszędzie
Czytnik naścienny AirKey
o stopniu ochrony IP65 jest
odporny na nawet najbardziej
niesprzyjające warunki na
zewnątrz.

Moduł zarządzania
AirKey online

Inne zalety
› Do 100 m odległości między
czytnikiem a sterownikiem
› Szyfrowanie ECDSA i AES
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Normy i wytyczne

IP65

80.5

78

Einzelrahmen

78

Czytnik naścienny AirKey
w połączeniu ze sterownikiem
czytnika naściennego steruje
elektronicznymi elementami
zamykającymi we wszelkiego
rodzaju drzwiach, np.
w drzwiach rozsuwanych
i uchylnych, w elektronicznych
automatach do otwierania

drzwi, w windach i w elektronicznych urządzeniach sterowania przepływem pieszych.
Czytnik naścienny AirKey
nadaje się przy tym doskonale
do użycia zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynku.

Po lewej: widok przodu
czytnika naściennego
z ramką podtynkową

15

Wanddichtung (Einzeldose)

Größe
1
2

20.06.2013
AT221000-B-KT
Wandleser

L
2
4

Czytnik naścienny AirKey

80.5

Na środku: widok z boku
czytnika naściennego do
montażu podtynkowego
(RU)

L

Po prawej: widok z boku
czytnika naściennego do
montażu natynkowego (RA)

Idealne do bram garażowych
Elegancki czytnik naścienny AirKey, dopasowany kolorystycznie do fasady, może służyć do
otwierania bram garażowych.

Przełącznik wejścia/wyjścia
Za pomocą przełącznika
drzwiowego można sterować
poprzez styk bezpotencjałowy
w centralce sterującej.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

75.5

75.5

Idealne do elementów
zamykających
Czytnik naścienny AirKey jest
również odpowiedni do sterowania wkładkami elektromotorycznymi.
75.5

Idealne do obsługi elektrozaczepów
Elektrozaczepy lub zamki
elektromotoryczne w drzwiach
bezpieczeństwa można uruchamiać za pomocą czytnika
naściennego AirKey.

PIN

Fingerprint

Przykłady zastosowania

75.5
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SW – czarny | SI – srebrny | WS – biały

Kolor ramki

SWM – czarny matowy | SWP – czarny polerowany | WSM –
biały matowy WSP – biały polerowany | SIM – srebrny matowy |
SIP – srebrny polerowany

Cechy bezpieczeństwa

Czytnik naścienny jest oddzielony od centralki sterującej | płytka
szklana o grubości 4 mm | pamięć zdarzeń | zintegrowany chip
bezpieczeństwa z certyfikatem EAL5+ | szyfrowanie ECDSA i AES

Normy i wytyczne

Spełnia wymogi dyrektywy CE | stopień ochrony IP65

Warunki techniczne montażu

Wewnątrz i na zewnątrz budynku | do 100 m odległości między
czytnikiem a centralką sterującą (zalecany typ kabla CAT5,
maks. 100 m, maks. Rloop 2 Ω)
80 × 80 × 15 mm
Karty Smart z technologią NFC jako karty identyfikacyjne,
breloki i klucze Combi | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC (Android
> 4.0)

Zasilanie

Współdzielone zasilanie przez centralkę sterującą czytnika

Warunki użytkowania

Temperatura otoczenia –25°C do +70°C | wilgotność powietrza
< 90%, bez skraplania | stopień ochrony IP65

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

BLE | NFC | centralka sterująca AirKey | przełącza wejścia
i wyjścia

Zakres dostawy

Montaż RA – ramka natynkowa: Czytnik naścienny AirKey,
ramka podtynkowa z ramką natynkową, komplet śrub,
narzędzie do demontażu, instrukcja montażu, ważne wskazówki | Montaż RU – ramka podtynkowa: Czytnik naścienny
AirKey, ramka podtynkowa, 2 uszczelki ścienne, komplet
śrub, narzędzie do demontażu, instrukcja montażu, ważne
wskazówki

Kolor szkła

Kolor ramki

Wersje
patrz ›› strona 108

Czytnik naścienny
AirKey

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Kłódka AirKey

Wymiary
Kompatybilne technologie
identyfikacji

Sposób montażu

Moduł zarządzania
AirKey online

RU – ramka podtynkowa | RA – ramka natynkowa

Kolor szkła

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Sposób montażu

Wersje

Wkładka AirKey

Informacje techniczne

Zamawianie
Kod produktu

E.A.WL.[sposób montażu].[kolor szkła].[kolor ramy]

Przykład

E.A.WL.RU.SW.SWP

105

AIRKEY | 2016
CZYTNIK NAŚCIENNY AIRKEY | ZALETY | CZYTNIK NAŚCIENNY | STEROWNIK | WERSJE I OPCJE

Czytnik naścienny AirKey | Sterownik

Normy i wytyczne

IP54

Centralka sterująca czytnika
AirKey służy do sterowania
elektronicznymi podzespołami
zamykającymi w drzwiach
dowolnego rodzaju, np.
w drzwiach przesuwnych lub
rozwieranych, elektrozaczepach,

windach, bramkach sterowania
przepływem pieszych itp.
Centralka sterująca jest zasilana
przez połączenie z czytnikiem
naściennym AirKey.

Przykłady zastosowania

Ein-Austrittstaster an
der Rezeption

Dyskretny
Dzięki małej kubaturze istnieją
liczne miejsca montażu, jak np.
szafy rozdzielcze, na tynku
i wiele innych.

Wysoka moc połączenia
Centralka sterująca posiada
jeden przekaźnik o mocy
połączonej maks. 250 VAC.

Przełącznik wejścia/wyjścia
Za pomocą przełącznika
drzwiowego można sterować
poprzez styk bezpotencjałowy
w centralce sterującej.

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Informacje techniczne
Spełnia dyrektywy CE | stopień ochrony IP54

Warunki techniczne montażu

Przymocowanie śrubami: ślepe pułapy, szafy rozdzielcze |
Do maks. 100 m odległości między czytnikiem naściennym
i centralką sterującą (zalecany typ kabla CAT5, maks. 100 m,
maks. Rloop 2 Ω)

Wymiary

160 x 160 x 60 mm

Zasilanie

Zasilacz 12–24 VDC, min. 24 W (patrz akcesoria) | Buforowanie
danych w razie awarii zasilania do 72 h
1 czytnik naścienny AirKey – 1 drzwi
jeden przekaźniki na czytnik naścienny AirKey | maks. 250 VAC |
maks. 16 A (obciążenie omowe) krótkotrwałe, maks. 10 A
(obciążenie omowe) stale

Warunki użytkowania

-25 do +70°C | wilgotność powietrza < 90%, bez skraplania |
stopień ochrony IP54

Pamięć zdarzeń

1000 ostatnich zdarzeń

Interfejsy

czytnik naścienny AirKey

Zakres dostawy

Kompletny sterownik zamontowany wstępnie w obudowie
ESD - Dioda dla długości kabla powyżej 3 m Instrukcja montażu
(Zasilacz 12–24 VDC) | Instrukcja montażu | Ważne wskazówki

Kłódka AirKey

Wkładka AirKey

Plan sterowania
Moc załączalna

Moduł zarządzania
AirKey online

Szyfrowana transmisja danych między czytnikiem i sterownikiem

Normy i wytyczne

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Cechy bezpieczeństwa

Zamawianie
E.A.WL.CUS

Zasilacz sieciowy do sterownika
Służy do zasilania czytnika naściennego i centralki sterującej AirKey
(moc 12 V/2 A, wtyczka euro).
Kod produktu

Akcesoria

Czytnik naścienny
AirKey

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

Kod produktu

E.ZU.WL.NT
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››

SW

››
Szkło w kolorze czarnym

WL

Kolor ramki

A

Kolor szkła

E

Typ

Kategoria produktu

Szklany przód
Odporny na zarysowania, powierzchnia szkła w różnych
wersjach kolorystycznych.

System

Czytnik naścienny AirKey | Wersje

Rodzina produktów
RU

Ramka podtynkowa

››

RA

Ramka natynkowa

››

SI

››

WS

Szkło w kolorze srebrnym

Szkło w kolorze białym

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Wersje ramek
Dostępne z polerowaną lub matową powierzchnią.
Ramki z tworzywa sztucznego i w zaokrąglonym kształcie.

SIP

››

SIM

››

WSM

Czarny matowy

››

Srebrny matowy

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.

WSP

››

Biały polerowany

Doskonała kombinacja
Pasuje do każdego otoczenia:
jednokolorowy lub
w kombinacji barw.

›

Biały matowy

Czytnik naścienny
AirKey

Kłódka AirKey

Srebrny polerowany

SWM

Aplikacja mobilna
AirKey & Akcesoria

Czarny polerowany

››

Moduł zarządzania
AirKey online

››

Wkładka AirKey

SWP

Pasujące produkty

›

Sterownik czytnika naściennego AirKey
› Elektromotoryczna wkładka EMZY
(patrz katalog produktów w dziedzinie
mechanicznych systemów zamknięć)
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AirKey | Realizacja

01
Doradztwo

Strona

112

Potrzeby klientów, narzędzia doradcze,
wybór systemu

02

Strona

113

Planowanie

Projektowanie, narzędzia do
projektowania, ceny

Katalog produktów AirKey | Błędy drukarskie i zmiany zastrzeżone.
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Instalacja
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Zamówienie, czas dostawy,
instalacja systemu

04

Strona
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Przekazanie i eksploatacja
Dokumentacja, szkolenie, wsparcie
i gwarancja, konserwacja i aktualizacje

Realizacja

03

Strona
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Doradztwo | Parametry, wskazówki i narzędzia
Kompleksowe i odpowiedzialne doradztwo jest
szczególnie ważne szczegolnie w temacie bezpieczeństwa.

Elastyczna rozbudowa



Elastyczne przydzielanie uprawnień



Niskie startowe nakłady inwestycyjne

Mechanika czy elektronika?
Każde zabezpieczenie budynku stawia inne wymagania wobec
systemu dostępu. Zarówno mechaniczne systemy, jak i elektroniczne mogą być idealne. Z reguły ich kombinacja jest tym, dzięki
czemu budynki stają się komfortowe i bezpieczne.

AirKey

Z tego powodu my jako firma EVVA wspieramy
naszych partnerów rozległą wiedzą praktyczną.
Z jednej strony w specjalnych szkoleniach.
Z drugiej strony, przeprowadzając konsultacje
oraz planując razem z naszymi partnerami.

Mechanika





Szybkie kasowanie nośników identyfikacji



Dostęp sterowany czasowo



Wygodna obsługa



Duża liczba różnych sytuacji dostępowych



Globalne wysyłanie uprawnień dostępu
Bez własnej infrastruktury informatycznej








Blokowanie smartfonem



Przesyłanie kluczy



Stały dostęp



Multi-administratorzy






Nadaje się najlepiej

Dane te są orientacyjne. Optymalne doradztwo można uzyskać tylko u
eksperta w dziedzinie zabezpieczeń.

Liczne środki reklamy
›› Katalog materiałów reklamowych EVVA

Lista kontrolna doradztwa
›› www.evva.com

Szkolenia przez specjalistów
›› Folder szkoleń EVVA

Wizyta w EVVA
›› Showroom EVVA
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Planowanie | Projektowanie i ceny
Najważniejsza dla planowania
bądź projektowania jest szybka
i kompletna analiza sytuacji
i potrzeb klienta. Dokonuje
tego partner EVVA – samodzielnie lub we współpracy
z doradcą z EVVA.
Jeżeli podstawa jest dokładnie
wyjaśniona, można również

ustalić szybko ramy techniczne
i finansowe. Unika się dzięki
temu niespodziewanych kosztów dodatkowych.

Przykład planowania
1. Potrzeby klienta
Po dokonanym doradztwie wiemy, że klient stawia wobec drzwi
wejściowych (drzwi 1) wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i chciałby wersje wkładki w kolorze niklu polerowanego.

2. Konfiguracja produktu
Na zapytanie o kod produktu można odpowiedzieć w prosty sposób.
Konfiguracja wkładki
AirKey ›› strona 50
jednostronny dostęp
długości wkładek
nikiel polerowany

E

Elektronika

A

AirKey

PZ

Wkładka profilowa

DZ-S

Model

31/K31 Długości wkładki A/I

NI

Wykończenie

FZG

Kształt gałki

Funkcja antypaniczna
Wydłużona oś gałki
zewnętrznej

drzwi 1

Zabierak

3. Ceny i oferty
Krótkie spojrzenie na cennik i oferta zrobiona.

Wskazówka dotycząca
planowania
› Użyj listy kontrolnej
dla drzwi EVVA, aby spisać
cechy drzwi, np. potrzebne
długości wkładek oraz
potrzeby klientów.

›

Zrób zdjęcia. Dzięki temu
będzie można szybko
i w prosty sposób uzupełnić
brakujące informacje.

0

9 x 10
3. oferta
9 x 20

1 x 50
2× wkładka €
678,-3 x 450
+ 2x nikiel po
lerowany € 10
----------0,
30150
50 KeyCredits
€ 49,90
1 oprogramow
anie € 0,------------€ 827,90
+ montaż

Realizacja
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Instalacja | Zaczyna się

Szybki montaż

Łatwy proces składania zamówienia
Wysyłasz nam swoje zamówienie w prosty i szybki
sposób, używając formularza zamówienia z cennika
partnerskiego.

Proste sposoby montażu i dobra
dokumentacja wideo zapewaniają krótki czas instalacji.
Zeskanuj kod QR*** i obejrzyj
film montażowy na telefonie.
Prościej się nie da!

Montaż wkładek

AirKey

Dostawa w ciągu 10 dni

Zarejestrowanie
w module zarządzania
online i wpisanie
elementów

Gwarancja dostawy od EVVA : wszystkie
produkty AirKey od momentu potwierdzenia zamówienia dostarczone w ciągu 10
dni roboczych na wskazany adres.**

Wpisanie kodów
KeyCredit w module
zarządzania online.

Przesłanie
uprawnień
dostępu

Przekazanie

Szybka realizacja projektów
dla większego zadowolenia
partnerów i klientów

Szybka pomoc ze strony EVVA

W razie problemów z produktem na obiekcie,
EVVA po konsultacji z infolinią techniczną
gwarantuje naprawę lub wymianę w ciągu
8 dni roboczych!*
* Dotyczy tylko Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii.
** Dotyczy tylko Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Włoch, Polski, Czech, Słowacji – do 100 jednostek. Szwajcaria: 12 dni roboczych
*** Do zeskanowania kodu QR potrzebna jest odpowiednia aplikacja mobilna, którą z reguły można pobrać bezpłatnie.
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Przekazanie i eksploatacja | Moduły
Dokumentacja
Aby zagwarantować prostą
konserwację i łatwe
w realizacji dopasowanie
systemu, partner przekazuje
klientowi dokumentację.
Może ona składać się z kilku
zagadnień.
Wypełnione listy kontrolne
dla projektów i drzwi

Dokumentacja fotograficzna
i plany projektu budowlanego

Skrócone instrukcje montażu
i arkusze specyfikacji online

Partnerzy EVVA są najlepiej
przeszkoleni

Indywidualne szkolenie użytkowników na systemie

Podręcznik dostępny online

Infolinia EVVA
W razie problemów z produktami AirKey lub Xesar, do
dyspozycji partnerów EVVA
jest własna infolinia.

Historia produktu
Wszystkie dane produkcyjne
dotyczące produktu i informacje z infolinii są archiwizowane przez EVVA.

Szybka pomoc ze strony
EVVA
W razie problemów z produktem na obiekcie, EVVA gwarantuje naprawę lub wymianę
w ciągu 8 dni roboczych.*

Szkolenie
Przed przekazaniem systemu
odbywa się indywidualne
szkolenie.
Podręcznik zawiera wszystkie
informacje i jest dostępny
online.

Produkty EVVA praktycznie
nie wymagają konserwacji.
Jednakże EVVA zapewnia, że
problemy występujące przed
instalacją produktu, bądź po
niej będą szybko i efektywnie
usuwane:

* dotyczy tylko Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii.

Realizacja
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