AirKey

Jednoducho smart
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AirKey. Jednoducho smart
Vďaka AirKey sa smartfón premieňa na kľúč. To zvyšuje vašu bezpečnosť, vašu flexibilitu a
dáva vám úplnú kontrolu nad vašimi dverami. Čo k tomu potrebujete? Cylindrickú vložku
AirKey, smartfón a internet a ihneď môžete odosielať vaše kľúče cez internet a spravovať
uzamykací systém online. Skutočne smart riešenie!

Top funkcie AirKey

› Odosielanie kľúča cez internet
› Bezplatná aplikácia a online správa
› Pre malé až komplexné uzamykacie
›

systémy
Maximálna bezpečnosť dát

Elektronický uzamykací systém
víťazí po celom svete
S AirKey je odovzdávanie kľúčov, ako aj
nákladná správa kľúčov minulosťou. Preto už
veľa prevádzkovateľov zdieľaných kancelárií
a infraštruktúrnych zariadení, ako aj poskytovateľov
mobilných služieb vsádza na AirKey a profituje
z väčšej bezpečnosti a flexibility.

weXelerate | AT

nöGIG | AT

Prehľad noviniek

Od posledného vydania katalógu sa toho v AirKey stalo veľa.
Prinášame vám prehľad najlepších noviniek.

Jednoduchšia funkcia Send a Key

Zjednodušili sme inštaláciu a registráciu do aplikácie AirKey
pre používateľov iOS aj Androidu.

›› strana 4

Viac komfortu pri procese uzamknutia

Prebehla optimalizácia funkcie handsfree pre používateľov
Androidu. Používatelia iOS môžu teraz otvoriť aplikáciu
AirKey automaticky cez NFC.

›› strana 4

Automatická aktualizácia

Po uzamknutí s Bluetooth sa automaticky aktualizujú
čierna listina, protokolové záznamy a čas. Vďaka tomu sa
dosiahne automatická bezpečnosť uzamykacieho systému.

›› strana 43

AirKey Cloud Interface
Rozhranie umožňuje integrovať určité funkcie AirKey a
riadiť ich priamo cez váš vlastný softvér.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

›› strana 24

Štartovací balík AirKey
Ďalšie informácie nájdete
v cenníku
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Tak dynamický ako potreby zákazníka
AirKey je elektronický uzamykací systém pre novú mobilnú generáciu a odpoveď na dynamiku moderných
pracovných a súkromných svetov. Flexibilné odovzdávanie kľúča cez internet priamo na smartfón pri zachovávaní najvyšších bezpečnostných štandardov a mnohé inteligentné softvérové funkcie presvedčia jednoducho.

Georg odosiela kľúč
cez online správu

Šifrované a bezpečné podľa
štandardov online bankingu

Georg je šéfom reklamnej agentúry. Jeho tím
pozostáva tiež z meniacich sa nezávislých
pracovníkov. S AirKey je ušetrený únavnej správy
kľúčov.

Pri AirKey sa oprávnenia v online správe vždy
ukladajú šifrovaným spôsobom. Prístup je
zabezpečený pomocou dvojfaktorového overenia
a čísla smsTan.

Kredity KeyCredit – časové alebo množstevné
kredity
Online správa a aplikácia sú bezplatné a účtujú sa len vydané kľúče. Vďaka tomu sú
náklady pre používateľa transparentné.
KeyCredits 10, 50, 100 alebo KeyCredit Unlimited
Na vytvorenie alebo zmenu prístupových oprávnení je potrebný jeden KeyCredit.
Otvorenie dverí alebo vymazanie prístupových oprávnení je
bezplatné. Na výber sú k dispozícii množstevné kredity – 10, 50 alebo 100 KeyCredits
alebo časové kredity – KeyCredit Unlimited na jeden alebo tri roky.

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

Sofia prijíma kľúč
na svojom smartfóne

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Sofia je Georgova nová nezávislá pracovníčka.
Práve teraz prišla a prostredníctvom Push
notifikácie dostáva kľúč od agentúry. Požiadavku
na inštaláciu aplikácie AirKey dostáva
prostredníctvom SMS.

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

Sofia jednoducho nájde
Georgovu agentúru a odomkne
dvere smartfónom
Vďaka geotaggingu cylindrickej vložky Sofia
Georgovu agentúru našla celkom ľahko.
Cylindrická vložka teraz rozpoznáva váš
smartfón ako kľúč a oprávňuje vás na
otvorenie dverí.

AirKey spĺňa požiadavky nariadenia EÚ
o ochrane údajov
Spoločne s uznávaným expertom na ochranu údajov Dr. Christofom
Tschohlom bol AirKey vyvinutý tak, aby bol najprívetivejším prístupovým
systémom z hľadiska ochrany údajov. Ak máte nejaké podrobnejšie
otázky, sme vám ochotne k dispozícii.
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EVVA | Tradícia a budúcnosť
Skupina EVVA, založená v roku 1919, je dnes s centrálou vo Viedni, 10 pobočkami
v Európe a prostredníctvom distribútorov zastúpená po celom svete. V celej Európe
zamestnáva EVVA asi 750 zamestnancov.

V roku 1919 sa dali dokopy traja inžinieri a založili Inštitút pre výskum, experimenty a aplikáciu
(„Erfindungs-Versuchs-Verwertungs-Anstalt“,
skrátene „EVVA“). V roku 1937 získava EVVA za
cylindrický visiaci zámok prvý patent – čím bola
vytýčená cesta v smere bezpečnostnej techniky.
Nikolaus Bujas preberá v roku 1973 podnik,
investuje do strojového vybavenia a rozširuje
výskumné a vývojové oddelenie.
Výskum, vývoj a budovanie
Koncom 70. rokov Sven Berlage podporuje
budovanie pobočiek, export a medzinárodné
presadzovanie sa podniku. Od roku 1999 vedie
rodinný podnik, už v tretej generácii, Mag.
Stefan Ehrlich-Adám. A udáva kurz pre úspešnú
budúcnosť EVVA. Popri tradícii sú hlavnými

prioritami výskum a vývoj. Inovácie a ďalší rozvoj
predstavujú základné prvky rastu EVVA až na
medzinárodný koncern. Už dnes je EVVA v Európe
vedúcim výrobcom prístupových riešení.
Najlepšia mechanika a inovatívna elektronika
Tradičná firma EVVA sa radí k tým najlepším
poskytovateľom mechanických uzamykacích
systémov.
Od roku 2014 ponúka firma EVVA dva inovatívne elektronické uzamykacie systémy, Xesar
a AirKey – výsledky dlhoročnej skúsenosti s
elektronikou v EVVA.

Fakty a čísla
Centrála vo Viedni a 10 pobočiek
750 zamestnancov po celej Európe
EVVA zásobuje viac ako 50 krajín na celom svete
TRIGOS Award 2012
Cenu za životné prostredie mesta Viedeň 2011
Každoročné ocenenie ÖKOPROFITod roku 1999
Certifikácia podľa ISO 9001

Prehľad inovácií
Zostrojenie prvého
prídavného bezpečnostného zámku s vonkajšou
cylindrickou vložkou

Výpočet uzamykacích
systémov cez PC, realizované prvýkrát na svete
spoločnosťou EVVA

1937
1923

1979
1977

Prvý patent na
cylindrický visiaci
zámok

Vyvinutie
elektrického
uzamykacieho
systému ECS

MCS: veľká zlatá medaila
združenia majiteľov
patentov/vynálezov

1993
1984

Otvorenie trhu: MCS –
EVVA získava štátnu cenu
za inováciu

1997
Certifikácia podľa
ISO 9001.
Vyvinutie: 3KS, EMZY-2
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Získavanie energie v EVVA pomocou fotovoltaických
článkov

EVVA neustále investuje do svojich zamestnancov

Corporate Social
Responsibility (CSR)

Clean Production

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Pre EVVA je CSR viac než len
imidž, je to nutnosť. Práve
technologicky špičkové podniky
musia nevyhnutne konať natoľko
trvalo udržateľným spôsobom,
nakoľko je to len možné. Chrániť
zdroje životného prostredia,
investovať do zamestnancov
a navigovať správnym smerom k
hospodárskemu úspechu.

EVVA stále viac podporuje výrobu
produktov bez oleja a vody. Tento
spôsob výroby, označovaný ako
Clean Production (čistá výroba),
prináša veľa výhod. Za inovácie v
oblasti trvalo udržateľného rozvoja získala EVVA mnoho ocenení.
Okrem iných aj Leonardo Award
2004, Cenu za životné prostredie
2011 mesta Viedeň, TRIGOS Award
2012, ako aj od roku 1999 každoročné ocenenie ÖKOPROFIT.

Vyvinutie
elektromotorickej
cylindrickej vložky
EMZY „MKT 35“

1999

Zavedenie inovatívnych elektronických uzamykacích systémov Xesar
a AirKey

Uvedenie EPS na trh

2006
2002

Vyvinutie MCS v
modulovom systéme

EVVA –
inovatívna
od roku
1919

2009
2008

Vyvinutie nových
mechanických
uzamykacích systémov
(EPS, 3KSplus)

Zavedenie ICS a e-primo

2016
2014
Uvedenie 4KS na trh
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AirKey | Riešenia
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Malé firmy a zdieľané kancelárie
Jednotliví podnikatelia, spoločné kancelárie
(zdieľané kancelárie), advokátske kancelárie,
lekárske ambulancie, lekárne, reštaurácie, malé
prevádzky

Firma s distribuovanými pracoviskami
Supermarkety, čerpacie stanice, drogérie, predajne
stavebnín, obchodné a reštauračné reťazce

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Firmy poskytujúce služby

Mobilné ošetrovateľské služby, poskytovatelia
služieb v oblasti údržby a servisu, bezpečnostné
služby, dodávateľské služby, poskytovatelia služieb
v oblasti telekomunikácií

Obytné objekty

Prázdninové domy, študentské domy, asistované bývanie a súkromné bývanie
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AirKey | Malé firmy a zdieľané kancelárie

Trend

Bezpečný nový pracovný svet

Architekt, reklamná agentúra a životný poradca pod jednou strechou?
Zdieľané kancelárie sú definitívne trendom. Pri tomto sa zdieľajú nielen
priestory a náklady. Taktiež sa rozširujú horizonty nad rámec vlastného
podnikania, odporúčajú zákazníci, ako aj prepájajú témy vzájomne cudzích
oblastí.
Tak ako mnohostranné a flexibilné sú tieto kancelárske spoločenstvá, tak
flexibilný musí byť aj uzamykací systém. Rozličné prístupové oprávnenia,
jednoduchá aplikácia a neustála garancia najvyššej bezpečnosti. Smerom
von, avšak aj medzi sebou. Optimálne riešenie: AirKey.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

S bezpečnosťou flexibilne
Moderné pracovné svety si vyžadujú uzamykací systém, ktorý reaguje tak flexibilne, ako
neustále sa meniace pracovné procesy. Súčasne však – podobne ako v tradičných firemných
štruktúrach – musí zostať zachovaná najvyššia bezpečnosť.
AirKey je presne tým druhom uzamykacieho systému, ktorý pri veľkej flexibilite ponúka
maximálnu bezpečnosť. Prístupové oprávnenia sa môžu zabezpečiť prostredníctvom
jednoduchého webového užívateľského rozhrania, pričom online správu na pozadí centrálne
spravuje EVVA.

Bezpečnosť celkom
jednoducho

Prístupové oprávnenia sa udeľujú
celkom jednoducho v online
správe. Nie je potrebná vlastná
IT infraštruktúra. Uvedené šetrí
zdroje.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Online správa AirKey
››  strana 34

Jednoduchý
adaptačný proces
AirKey-Cloud Interface vám
umožňuje odoslať novému zamestnancovi kľúč na jeho smartfón
priamo z administrátorského
softvéru.

AirKey Cloud Interface
››  strana 24

Zdieľaná bezpečnosť

Centrálnym priestorom
v zdieľaných kanceláriách je často
spoločensky využívaná čajová
kuchynka. Jednotlivé cylindrické
vložky je preto možné spravovať
spoločne, aby nič nestálo v ceste
vytváraniu sociálnych sietí.

Zdieľanie komponentov
›› strana 26

Príklad Vášho systému ›› strana 28
Jednotliví podnikatelia, spoločné kancelárie (zdieľané kancelárie),
advokátske kancelárie, lekárske ambulancie, lekárne, reštaurácie,
malé prevádzky
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AirKey | Firmy s distribuovanými pracoviskami

Trend

Všetko pekne pod kontrolou

Začína to jednou pobočkou. Ich počet plynule narastá a geograficky sa
rozptyľujú po regióne. Navyše s čiastočne rozdielnymi otváracími dobami
a organizačnými potrebami. To predstavuje veľkú výzvu pre logistiku
a dodávky tovaru, upratovací personál či pracovníkov na čiastočný úväzok.
Aby napriek tomu bola zabezpečená absolútna kontrola prístupu a súčasne
rýchla a flexibilná reakcia na nové okolnosti, je k dispozícii AirKey. Prístupové oprávnenia sa môžu kedykoľvek jednoducho a rýchlo udeľovať alebo
odoberať online. Pay per key zachováva prehľad v nákladoch.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

Dynamická bezpečnosť
Sieť pobočiek podlieha dynamickým zákonom. Prístupové oprávnenia sa musia odovzdávať
rozličným osobám v meniacich sa časoch. Toto so sebou prináša veľké organizačné výzvy
a vyžaduje si prístupový systém, ktorý pri veľkej flexibilite zaručuje najvyššiu bezpečnosť.
Takto je AirKey pohotovým, obzvlášť prispôsobivým uzamykacím systémom, ktorý využíva
webový systém a môže sa konfigurovať po celom svete prostredníctvom internetu. Týmto
spôsobom vedúci pobočky, ako aj centrála môžu rýchlo a nebyrokraticky udeľovať a odoberať prístupové oprávnenia, a to aj časovo obmedzene, prostredníctvom jednoduchého
užívateľského rozhrania.

Flexibilná bezpečnosť

To pravé pre prevádzkovateľov
zdieľaných zariadení! Cez
AirKey-Cloud Interface môžete
odoslať kľúč servisným technikom
s platnosťou počas trvania zásahu
priamo z administrátorského
softvéru.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

AirKey Cloud Interface
››  strana 24

Transparentná
bezpečnosť

Vďaka automatickej aktualizácii po
procese odomknutia smartfónmi
sa aktualizujú záznamy na čiernej
listine a protokoly pasívnych identifikačných médií sa prenesú do
online správy.
AirKey v obrysoch
››  strana 28

Prehľad

Prostredníctvom centrály sa
kedykoľvek môže získať náhľad do
zaprotokolovaných prístupov. Toto
zjednodušuje budúce plánovania,
avšak neodoberá pobočke právo
na vlastnú správu.

Multiadministrácia
›› strana 27

Príklad Vášho systému ›› strana 28
Supermarkety, čerpacie stanice, drogérie, predajne stavebnín,
obchodné a reštauračné reťazce
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AirKey | Firma poskytujúca služby

Trend

Služby ľuďom

Stále viac ľudí je opatrovaných doma. Či už je to zo strany mobilných
opatrovateľských služieb alebo rodinných príslušníkov, respektíve striedavo
zo strany obidvoch. Môže sa tiež stať, že niekto musí niekoho neočakávane
zaskočiť, pretože opatrujúca osoba je akútne zaneprázdnená. Ako sa táto
osoba dostane do príslušného bytu? S uzamykacím systémom AirKey sa
v tomto prípade môže oprávnenie/kľúč rýchlo a jednoducho odoslať na
smartphone. Prístup sa tiež môže časovo limitovať, a to podľa toho, koľko
času a pozornosti si opatrovateľská návšteva vyžaduje.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

Mobilná bezpečnosť
Vždy vtedy, keď je v hre mobilita, musí byť absolútne zabezpečené zásobovanie ľudí
potrebujúcich pomoc, pričom keď ide o bezpečnosť všetkého majetku, vyžaduje sa
spoľahlivosť a flexibilita. Situácie sa môžu meniť celkom neočakávane, avšak v každom
prípade musí byť zaručený prístup.
Uzamykací systém AirKey je to pravé flexibilné riešenie pre spontánne sa meniace
predpoklady. Centrálne riadené prístupové oprávnenia sa odovzdávajú napr. osobám v
mobilnej ošetrovateľskej službe alebo v bezpečnostnej a údržbovej službe rýchlo a podľa
potreby aj s časovým ohraničením. Takto sa zaručuje, že ľudia aj majetok sa spoľahlivo
spravujú a chránia.

Okamžite na mieste

Vďaka AirKey sa vyhnete zložitému
odovzdávaniu kľúčov. Pomocou
AirKey-Cloud Interface môžete pri
vytvorení rozvrhu služieb automaticky odoslať kľúče na smartfóny
opatrovateľov.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

AirKey Cloud Interface
››  strana 24

Flexibilné odovzdávanie
Keď sa veci nepredvídane menia,
tým správnym riešením je AirKey.
Prostredníctvom správy push sa
dajú odosielať kľúče na smartfóny
cez online správu. Vrátane individuálne prispôsobiteľnej správy.

Send a Key

››  strana 34

Transparentná
bezpečnosť

Vďaka automatickej aktualizácii po
procese odomknutia smartfónmi
sa aktualizujú záznamy na čiernej
listine a protokoly pasívnych identifikačných médií sa prenesú do
online správy.
AirKey v obrysoch
››  strana 28

Príklad Vášho systému ›› strana 28
Mobilné ošetrovateľské služby, poskytovatelia služieb v oblasti
údržby a servisu, bezpečnostné služby, dodávateľské služby,
poskytovatelia služieb v oblasti telekomunikácií
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AirKey | Obytné objekty

Trend

Pohodlie nadovšetko

Smartfónom môžete platiť, vyhľadávať najlepšie reštaurácie v okolí, nájsť
ich v reálnom svete pomocou GPS, spravovať bankovníctvo online a vďaka
AirKey teraz môžete smartfónom aj otvárať dvere. AirKey je odpoveďou
spoločnosti EVVA na svet, v ktorom je pohodlie na prvom mieste. Nájomcovia a záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti sa budú pri výbere v budúcnosti
riadiť tým, či sú na mieste k dispozícii technológie na uľahčenie každodenných činností. Príkladom takýchto technológií je aj elektronický prístupový
systém.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Riešenia

Cenovo dostupná bezpečnosť

Okrem toho, že moderný prístupový systém AirKey zvýši atraktívnosť každého majiteľa a
správcu nehnuteľnosti v očiach nájomcov a kupujúcich, AirKey navyše zníži vaše interné
náklady na spravovanie a pomôže vám tak šetriť peniaze. Po každom podpise nájomnej
alebo kúpnej zmluvy tak môžete automaticky odoslať kľúče na smartfóny nových nájomcov
alebo majiteľov a vyhnete sa tak fyzickému odovzdávaniu kľúčov. Stratené kľúče vám už
takisto nemusia robiť žiadne starosti. Tieto výhody navyše oceníte aj v prípade rodinného
domu.

Samostatné
spravovanie

Ak spravujete obytný objekt,
môžete nájomcom alebo vlastníkom poskytnúť možnosť samostatného spravovania uzamykacích
komponentov. Zároveň si však nad
nimi zachováte úplnú kontrolu.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Zdieľanie komponentov
››  strana 26

Jednoduché
spravovanie

Ako správca máte plné ruky
práce. AirKey je tu na to, aby
vám uľahčil každodenný život.
Pomocou AirKey môžete
totiž odosielať kľúče z vášho
administrátorského softvéru
priamo na smartfón nájomcov.
AirKey Cloud Interface
››  strana 24

Doplňujúce
komponenty

Osoby, ktoré nevlastnia smartfón,
napríklad deti, majú k dispozícii
alternatívne vysoko bezpečné
komponenty na otváranie dverí,
ako sú karty, prívesky na kľúče,
náramky alebo kombinované kľúče.

Identifikačné médiá
››  strana 46

Príklad vášho systému ››  strana 28
Prázdninové domy, študentské domy, asistované bývanie a
súkromné bývanie

17

AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
PREHĽAD SYSTÉMU | BEZPEČNOSŤ | FUNKCIA | STRUČNÝ PREHĽAD | PROCESY

AirKey | Základný tím
strana

96

Visiaci zámok
AirKey

Strana

48

Cylindrická vložka
AirKey

Vysoko bezpečné pre obzvlášť
jednoduchú montáž

Strana

100

Nástenná čítačka
AirKey

Špecialista v sklenom dizajne pre
interiér a exteriér

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Prehľad systému
Strana

42

Aplikácia a telefón

Mobilný kľúč – smartphone s aplikáciou AirKey

Strana

32

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Softvér
KeyCredits

Inovácia, pri ktorej sa platí iba
za to, čo je potrebné
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Prehľad systému | Bezhraničná sloboda
Také jednoduché
AirKey je efektívny a vysoko inovatívny
elektronický uzamykací systém. Využíva sa pri
ňom internet a jestvujúce mobilné siete, aby sa
ľubovoľne mohli odosielať prístupové oprávnenia
na ľubovoľne veľké vzdialenosti.

Výmena po celom svete
Prostredníctvom mobilnej
siete alebo internetu sa
vymieňajú bezpečnostné
informácie medzi mobilom
a počítačovým centrom EVVA
aj naprieč kontinentmi.

A to všetko prostredníctvom smartphonu – lebo
pri AirKey je kľúčom mobil. Takto sa uzamykací
komponent AirKey zamyká mobilom bez ohľadu
na to, kde sa nachádza. Dodatočne mobil
odovzdáva všetky informácie dverí online správe,
a takto celý systém udržuje v aktuálnom stave.

Int
EC ernet
DS
A/A
ES,

TLS

Ďalšie identifikačné médiá
Pomocou smartphonu alebo editora sa dajú
programovať aj iné identifikačné médiá, napr.
karty alebo prívesky na kľúče.

NFC
ECDSA/AES

Cylindrická vložka AirKey a nástenná čítačka AirKey
Cylindrická vložka a nástenná čítačka sú bezpečnostné
výrobky s vysoko kvalitným dizajnom pre interiér a exteriér,
ktoré je možné otvárať pomocou oprávneného smartphonu
alebo identifikačného média. Pojmú do svojej pamäti až
1000 udalostí a tieto dokážu prostredníctvom smartphonu
posielať späť do online správy.

iPhone alebo smartphony s Androidom
S nainštalovanou aplikáciou AirKey môže smartphone
prijímať prístupové oprávnenia, a takto sa mení na elektronický kľúč. Pri uzamykaní sa stavové údaje cylindrickej
vložky AirKey dočasne ukladajú v aplikácii a pri ďalšom
kontakte s online správou sa prenášajú do nej.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Prehľad systému

AP
HT I-Key
T PS
/TL
S

AirKey-Cloud Interface
Rozhranie umožňuje riadiť určité
funkcie AirKey priamo cez softvér
zákazníka. Je zabezpečené pomocou
kľúčov API, systémových protokolov
a zoznamu povolených IP adries.

Internet
ESDSA/AES, TLS

Bezpečný ako online banking
Prenos dát „end‑to‑end“, ktorý je šifrovaný SSL.
V počítačovom centre EVVA sú Vaše dáta
zabezpečené pri zohľadnení obzvlášť prísnych
rakúskych štandardov na ochranu údajov.

t
Interne
HTTPS

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

KeyCredit
s

Clou

Interfacd
e

Online správa AirKey
Tu sa prístupové oprávnenia spravujú na účely otvárania uzamykacích komponentov AirKey a mnohého iného. Na toto stačí PC
alebo notebook s nainštalovaným prehliadačom, internetové
pripojenie a kredity KeyCredit.
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Prehľad systému | Bezpečný ako online banking
Privacy by Design
AirKey ponúka riešenia na technické zabezpečenie predpisov o ochrane údajov.
Technicky inteligentný dizajn využíva najmodernejšie bezpečnostné mechanizmy
a na pozadí zabezpečuje dokonalú bezpečnosť na všetkých staniciach.
Tu sú najdôležitejšie bezpečnostné znaky:

Bezpečný smartphone
Nainštalovaná metóda šifrovania na moderných
smartphonoch predstavuje efektívny ochranný
mechanizmus.
Aplikáciu AirKey je možné dodatočne chrániť vlastným
PIN-om.
V prípade straty sa prístupové oprávnenia môžu
okamžite vymazať prostredníctvom online správy cez
internetový prehliadač.

Bezpečné identifikačné médiá AirKey
Pri AirKey sa používajú výhradne vysoko
bezpečné NFC smart karty (s certifikáciou
AEL5+), ktoré sa používajú aj v cestovných
pasoch.

Bezpečnosť na uzamykacích komponentoch AirKey
Vďaka využívaniu bezpečnostných prvkov s certifikáciou EAL5+ –
vysoko bezpečných pamäťových prvkov s aktívnym šifrovaním a
dešifrovaním – v uzamykacích komponentoch AirKey stanovuje AirKey
nový bezpečnostný štandard elektronických uzamykacích systémov.
Prístupové oprávnenia nezabezpečených mobilov alebo identifikačných
médií, ktoré sa nachádzajú v obehu, sa dajú deaktivovať aktualizáciou
čiernej listiny.
Protokolovanie posledných 1 000 prístupových udalostí
zabezpečuje dokonalý prehľad.
Cylindrická vložka AirKey je vybavená ochranou proti vŕtaniu, ochranou
proti vytiahnutiu jadra, rotačnou brzdou a miestom žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku, vďaka čomu je odolná aj voči mechanickým zásahom.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Bezpečný prenos údajov
Všetky prenášané údaje sú zabezpečené „end‑to‑end“,
podľa aktuálnych štandardov šifrovania.

Vysoko bezpečné ukladanie dát
Všetky dáta sú v počítačovom centre EVVA maximálne
chránené vysokými rakúskymi bezpečnostnými
štandardmi.

Prehľad systému

To znamená, že sú chránené pred dešifrovaním od
počítačového centra EVVA až po uzamykací komponent AirKey.

Všetky dáta sa tu ukladajú v súlade s GDPR a sú
viacnásobne zabezpečené proti výpadku.
Vďaka centrálnemu spravovaniu spoločnosťou EVVA
sú digitálne kľúče zabezpečené lepšie, ako by to bolo
možné len pomocou jednotlivých bezpečnostných
opatrení.

Bezpečné AirKey-Cloud Interface
Komunikácia medzi AirKey a softvérom
zákazníka je zabezpečená pomocou protokolu
HTTPS, TLS. Overenie prebieha pomocou
kľúča API.
Všetky akcie vykonané prostredníctvom
AirKey-Cloud Interface sa zaznamenávajú
v systémovom protokole uzamykacieho
systému a sú zabezpečené proti zmene.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Zoznam povolených IP adries! Zadajte len tie
IP adresy, ktorým chcete povoliť odosielať
pokyny do AirKey-Cloud Interface.

Bezpečný prístup po celom svete
Bez ohľadu na to, kde sa nachádzate – prenos údajov
medzi Vaším internetovým prehliadačom a počítačovým
centrom EVVA sa uskutočňuje prostredníctvom
zabezpečeného spojenia https, ako sa využíva aj pri
online bankingu.
Vysoko bezpečné metódy šifrovania ECDSA a AES
dodatočne chránia systém AirKey a jeho komponenty.
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Prehľad systému | AirKey Cloud Interface
AirKey-Cloud Interface zjednodušuje spravovanie databázy AirKey a zvyšuje
jeho efektivitu.
AirKey Cloud Interface je rozhranie (API), ktoré spája váš softvér s online
správou AirKey. Umožňuje integrovať určité funkcie AirKey a riadiť ich priamo
cez váš vlastný softvér.
Zriadenie rozhrania
Na to, aby mohla prebiehať komunikácia medzi online správou AirKey a vaším
softvérom, je nutné váš softvér prispôsobiť. Najlepšie to dokáže zvládnuť
integrátor, resp. programátor vášho softvéru.
Aktivovanie rozhrania s kreditmi KeyCredit
Na aktivovanie rozhrania je potrebných 350 kreditov KeyCredit. Na tento účel
môžete čerpať z vašej existujúcej množstevnej kvóty kreditov KeyCredit alebo
jednorazovo použite kartu KeyCredits AirKey-Cloud Interface.
KeyCredits

›› strana 40

Kľúč API
Komunikácia medzi AirKey a
vaším softvérom je zabezpečená
pomocou kľúča API.
Z bezpečnostných dôvodov sa
kľúč API zobrazuje celý iba raz.
Na jeden uzamykací systém je
možné používať 10 kľúčov API. To
znamená, že sa môžete bezpečne
priamo spojiť s online správou
AirKey pomocou až 10 firemných
softvérových systémov.

Zoznam povolených IP adries
Využívajte zoznam
povolených IP adries. Zadajte
len tie IP adresy, ktorým
chcete povoliť odosielať
pokyny do AirKey-Cloud
Interface.
Systémový protokol
Všetky akcie vykonané
prostredníctvom AirKey-Cloud
Interface sa zaznamenávajú
v systémovom protokole
uzamykacieho systému a sú
zabezpečené proti zmene.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Spravovanie personálu
Personálne oddelenia
odosielajú kľúče na
začiatku nástupu
nového zamestnanca
do funkcie priamo
z administrátorského
softvéru na jeho smartfón.

Spravovanie AirKey pomocou
vlastného softvéru
V online správe AirKey môžete udeľovať
prístupové oprávnenia, odosielať kľúče na
smartfóny a udržiavať si neustále prehľad
o čase a mieste pohybu jednotlivých osôb.
AirKey-Cloud Interface vám umožňuje riadiť
určité funkcie online správy priamo cez váš
softvér.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Spravovanie členstiev
Po uhradení členstva sa
novému členovi automaticky
odošle kľúč, napríklad do
fitness centra.

Prehľad systému

Spravovanie domácností
Pri spravovaní domácností
odosielate kľúče priamo
z administrátorského
softvéru nájomcom. Po
vypršaní platnosti nájomnej
zmluvy, im bude prístup
automaticky zamietnutý.

Spravovanie nehnuteľností
V obci je potrebné spravovať
množstvo nehnuteľností
a flexibilne udeľovať prístupy.
Zodpovedné osoby to teraz
môžu robiť priamo pomocou
vlastného administrátorského
softvéru.

Spravovanie rezervácií
Po záväznom rezervovaní
sa hosťovi priamo cez
rezervačný systém odošle
kľúč od izby priamo na
smartfón.

Informácie o AirKey-Cloud Interface nájdete v našej API dokumentácii.
https://integration.airkey.evva.com/docs
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Prehľad systému | Zdieľanie komponentov
Vlastníci alebo správcovia
budov môžu teraz s AirKey
prenechávať do vlastnej správy
svojim nájomcom nebytových
priestorov alebo bytov súčasti

svojho uzamykacieho systému
jednoduchým kliknutím. Toto
„zdieľanie“ uzamykacieho
systému prináša obom stranám
početné výhody.

Kancelária 1

Spoločný vstup
a konferenčná miestnosť
Zdieľaná kancelária
Prevádzkovateľ

Kancelária 1

Kancelária 2

Kancelária 2
Spoločná konferenčná
miestnosť
Spoločný
vstup

Nájomcovia sa tešia z väčšej flexibility vďaka vlastnému
oprávneniu a môžu si mapovať vlastné štruktúry oprávnenia.
Zdieľanie sa dá presne zosúladiť s trvaním nájomného
pomeru a môže sa kedykoľvek odobrať.
Nájomca si zachováva úplnú kontrolu nad svojimi uzamykacími
komponentmi a ich stavom (napr. stav batérie, prístupy).
Nastavenia ochrany údajov na účely protokolovania je možné nastaviť
individuálne na každý komponent, a to tak zo strany vlastníka, ako aj nájomcu.
Nájomcovia si volia svoj vlastný licenčný model KeyCredits.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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S AirKey sa firmy
s distribuovanými pobočkami
a komplexnými personálnymi
štruktúrami dajú spravovať
celkom jednoducho. Možnosť
multiadministrácie pri AirKey

Pobočka

umožňuje vymenovanie viacerých
administrátorov, ktorí môžu
samostatne spravovať nielen
svoju vlastnú pobočku, ale
presahujúco aj všetky ostatné
pobočky firmy.

Prehľad systému

Prehľad systému | Multiadministrácia

Výroba

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Centrála

Viac flexibility vďaka vlastnej správe samostatných
firemných jednotiek šetrí náklady na správu.
Oprávnenia sa odovzdávajú decentrálne, multiadministrátori
môžu presahujúco spravovať všetky pobočky firmy.
Kontrola nad akciami multiadministrátorov zostáva zachovaná.
Anonymitu a ukladanie osobných prístupových protokolov si je možné voľne
nastaviť v súlade s vnútroštátnymi zásadami ochrany osobných údajov.
Bezplatný softvér a atraktívne paušály KeyCredit.
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Prehľad systému | AirKey v obrysoch

Vonkajšie a vnútorné použitie
Vhodné pre bezpečnostné oblasti
Pre nábytok a skrine
Najkomfortnejšie otváranie
Bezkáblová montáž
Prevádzka na batérie


















Nástenná čítačka AirKey

Uzamykacie komponenty AirKey
Najdôležitejšie vlastnosti cylindrickej
vložky AirKey, nástennej čítačky a visiaceho zámku:

Visiaci zámok AirKey

Vďaka početným organizačným možnostiam, vynechaniu
nákladnej IT infraštruktúry
a jednoduchej montáži sa
AirKey dá nainštalovať rýchlo
a jednoducho.

Cylindrická vložka s páčkou AirKey








 Najvhodnejšie
Dbajte na početné prevedenia a rozsiahle príslušenstvo, s ktorým je možných ešte viac aplikácií.

Distribuované pracoviská
Možnosť odovzdávania oprávnení
po celom svete robí AirKey ideálnym
riešením pre použitie na distribuovaných
pracoviskách.
Aplikácia AirKey
V aplikácii AirKey sú uložené prístupové
oprávnenia rozličných systémov. Navyše
je editorom pre ďalšie identifikačné
médiá a prenáša informácie uložené
v komponente do online správy.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Uzamykacie komponenty AirKey vďaka svojim vlastnostiam a
početným vyhotoveniam najlepšie spĺňajú všetky požiadavky na
prístupové riešenie.

Cylindrická vložka AirKey
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Vnútorné prístupy
Aj vo vnútornej oblasti je AirKey efektívny, napr. v budovách so zdieľaným
využívaním (zdieľaná kancelária).

Prehľad systému

Funkcia uvoľnenia AirKey dovoľuje
odovzdávanie administrátorských
práv. Kombinované systémy sa dajú
jednoducho spravovať.

Vedľajšie vstupy
Odosielanie prístupových oprávnení dodávateľom alebo poskytovateľom služieb
v oblasti údržby.

Bezpečnostné oblasti
Využívajte možnosti časovo obmedzeného prístupu a protokolovanie udalostí
pre citlivé oblasti.

1 – 9 osôb

KeyCredits
S KeyCredits sa udeľujú
prístupové oprávnenia.
Na zhotovenie alebo zmenu
identifikačného média s ľubovoľným počtom prístupových
oprávnení je potrebný iba
jeden KeyCredit.

›› strana 35, 38

10 – 49 osôb
50 – 100 osôb
> 100 osôb









KeyCredits 100

Cloud

Interface

KeyCredits 50

KeyCredits

KeyCredits 10

Automatická aktualizácia
Po uzamknutí s Bluetooth sa automaticky
aktualizujú čierna listina, protokolové
záznamy všetkých identifikačných
médií a čas. Vďaka tomu sa dosiahne
automatická bezpečnosť uzamykacieho
systému. Čím viac smartfónov sa
používa, tým rýchlejšie sa vykonajú
aktualizácie systému. Automaticky sa
aktualizuje každý komponent, ktorý sa
počas 6 hodín neaktualizoval. Okrem
toho sa dá aktualizácia vykonať po
každom procese odomknutia. Tým sa
zníži množstvo údržbových prác, ktoré
musia technici vykonávať.

KeyCredit Unlimited 36 mesiacov

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Optimálne prvé
vybavenie

KeyCredit Unlimited 12 mesiacov

Hlavné vchody
Nástenná čítačka sa vynikajúco hodí
na zaistenie vonkajších oblastí.












Časté zmeny prístupových oprávnení
Zriedkavé zmeny prístupových oprávnení

Tieto hodnoty sú orientačné. Nechajte si poradiť v oblasti kreditov
KeyCredit od Vášho predajcu bezpečnostných uzamykacích
systémov EVVA.
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Prehľad systému | Procesy
Inštalácia softvéru a komponentov

Inštalácia cylindrickej vložky
Montáž cylindrickej vložky
AirKey napr. do dverí; montáž
nástennej čítačky AirKey napr.
pri posuvných dverách

Registrácia uzamykacieho
systému
Zaregistrujte sa prostredníctvom prehliadača v online
správe AirKey a pridajte nový
uzamykací systém.

Stiahnutie aplikácie
Prostredníctvom Send a
Key si môžete jednoducho
nainštalovať aplikáciu AirKey
z obchodu Google Play Store
alebo obchodu App Store od
spoločnosti Apple.

Vytvorenie a zhotovenie oprávnení

Vytvorenie prístupových
oprávnení
Celkom jednoducho pomocou
„potiahni a pusť“ pretiahnite
prístupové komponenty na
smartphony alebo identifikačné
médiá a vytvorte prístupové
oprávnenia.

Odoslanie kľúča
Jednoduché odoslanie
prístupových oprávnení vrátane
individuálnej textovej správy
prostredníctvom Push notifikácie na smartphone alebo
zhotovenie identifikačných
médií.

Prijatie kľúča
Pri zhotovení kľúča v online
správe dostáva smartphone
okamžite kľúč oprávnený
k uzamykaniu.
Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Prehľad systému

Montáž uzamykacieho systému

Registrácia smartphonu
Registráciu smartphonu v systéme vykonajte jednoducho
a pohodlne prostredníctvom
SMS.

Nové uzamykacie
komponenty
Pomocou smartphonu v režime
údržby sa všetky uzamykacie
komponenty pridávajú k uzamykaciemu systému.

Využitie kreditov KeyCredit
Jednoducho zadajte do online
správy jeden alebo viacero
kódov KeyCredit.

Správa systému | Načítanie informácií

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Zablokovanie
Pri odomykaní a zamykaní sa v
identifikačnom médiu dočasne
ukladajú prístupy a stav batérie
a pri ďalšom kontakte s online
správou sa prenášajú.

Automatická aktualizácia
Po uzamknutí s Bluetooth sa
automaticky aktualizujú čierna
listina, protokolové záznamy
všetkých identifikačných médií
a čas. Vďaka tomu sa dosiahne
automatická bezpečnosť
uzamykacieho systému.

Kto kde bol?
Prístupové udalosti a informácie
o dverách sa môžu kedykoľvek
aktualizovať online, napr. počet
otvorení, používateľské prístupy,
časy, stav batérie.
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Online správa AirKey
& Aplikácia AirKey
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Online správa AirKey
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Online správa A
 irKey | Výhody
Systém a dizajn

Funkcie

Novinkou AirKey nie je len
revolučný bezpečnostný
koncept, ale tiež je inovatívna
jednoduchá obsluha online
správy.

 irKey ponúka všetky dôležité
A
funkcie efektívneho systému
kontroly prístupu:
› Správa dverí
› Správa používateľov
› Vytvorenie dverových oblastí
› Protokolovanie udalostí

Send a key
Jednoduché odosielanie kľúčov
prostredníctvom správy Push.
Vrátane individuálneho textu.

Multiadministrácia
Distribuované pobočky firmy
môžu samostatne spravovať
viacerí administrátori.

Naprieč platformami
AirKey nie je viazaný na
konkrétny prehliadač, beží
na rozličných operačných
systémoch a je k dispozícii v
desiatich jazykoch.

Trvalé otvorenie
Poloautomaticky či plnoautomaticky, respektívne manuálne
- s AirKey máte na výber.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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In

Kredity KeyCredit – Pay per key
Funguje to takto:
Na zhotovenie alebo zmenu prístupových oprávnení
je potrebný iba jeden KeyCredit. Vymazanie prístupových oprávnení je vo všeobecnosti bezplatné.
1. Zakúpenie kreditov KeyCredit
Kredity KeyCredit si môžete zaobstarať výlučne
u Vášho EVVA-Partnera. Nadobudnutý zostatok
sa dobíja do online správy AirKey.
2. Vytvorenie prístupových práv
Prístupové oprávnenia pre mobil vytvárate pohodlne
v online správe AirKey. Napríklad: Osoba1 smie pri
dverách1 a dverách2 vchádzať a vychádzať v určitých
časoch.

Online správa AirKey

d
Cloterfuace

s
redit
C
y
e
K

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

3. Odpočítanie kreditu KeyCredit
Za zhotovenie alebo zmenu prístupových oprávnení
sa odpočítava jeden kredit KeyCredit. Oprávnenia sa
prenášajú na mobil okamžite alebo na identifikačné
médium pri ďalšej aktualizácii.

Import – export
Import osobných údajov
a export údajov systému
stlačením gombíka.

Zdieľanie komponentov
Zdieľajte uzamykacie komponenty s inými používateľmi
(zdieľaná kancelária).

Privacy by Design
Technicky inteligentný dizajn
využíva najmodernejšie
bezpečnostné mechanizmy a
bezpečne šifruje všetky údaje.

Dvere v aktuálnom stave
Na prehľadnom paneli online
správy sa zobrazujú všetky
údržbové úlohy.
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Online správa AirKey | Technický popis
Vhodný internetový prehliadač

Bezplatne

Systém kontroly prístupu AirKey
funguje so všetkými bežnými
internetovými prehliadačmi
a operačnými systémami a nepotrebuje žiadnu inštaláciu
a softvéru a žiadnu špeciálnu
IT infraštruktúru.

Online správa AirKey sa prevádzkuje v bezpečnom, vysoko
dostupnom počítačovom centre EVVA v Rakúsku.

Prihlásenie
Kedykoľvek sa môžete prihlásiť
pridať a spravovať svoj systém.

2-faktorové overenie
Prístup možno zabezpečiť
pomocou dvojfaktorového
overenia a čísla smsTan.

Priebeh registrácie

Registrácia
Zaregistrujte sa na registračnej
stránke AirKey.

Potvrdenie
Dostanete potvrdzovací e-mail,
pomocou ktorého dokončíte
registráciu.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Technické informácie

Správa médií a osôb

Osobám sa môžu priraďovať rozličné médiá | Je možné prenášať
profily oprávnení | Deaktivácia médií (čierna listina) | Pridávanie
a odstraňovanie médií prostredníctvom online správy a smartphonu alebo editora | Funkcie importu/exportu protokolov
a osobných údajov | Odovzdanie oprávnenia s funkciou tlače

Funkcie údržby

Špeciálny režim údržby pre technikov údržby mobilov | Individuálna prioritizácia údržbových úloh v online správe: stav
batérie a výstrahy, stav čiernej listiny, hodiny … | Zobrazenie
údržbových úloh v online správe a aplikácii | Možnosť exportovania údržbových úloh ako zoznamu vo formáte PDF | Pridávanie
a odstraňovanie uzamykacích komponentov a identifikačných
médií | Výmena gombíka a cylindrickej vložky bez zmien
oprávnení | Periodické prijímanie údržbových úloh e-mailom
alebo správou Push na smartphone

Uzamykacie komponenty

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Podpora prehliadača: Internet Explorer IE 9+, Firefox 6+, Chrome
14+, Safari 6+ | Operačné systémy: Všetky bežné operačné
systémy: Windows 7 (alebo vyššia verzia), MacOS 10.10 (alebo
vyššia verzia), Linux | Prístup na internet: 1024 kBit/s (1 MBit/s)
alebo rýchlejšie | Voliteľne: Predpoklady editora (vhodnosť
systému závislá od ovládača): Oracle Java Runtime

Režim „Stav dodávky“ alebo „Systém“ | Oblasti definovateľné
z viacerých komponentov | Časové pásma konfigurovateľné individuálne pre každú cylindrickú vložku | Automatické prestavenie
letného/zimného času | Uzamykacie komponenty sa môžu zdieľať
iným administrátorom na účely správy | Manuálny, poloautomatický a plnoautomatický režim trvalého otvorenia | Kalendár
sviatkov | Individuálne nastaviteľný čas uvoľnenia prístupu pre
každý komponent (v rozsahu 1 – 250 sekúnd) | Údaje lokality pri
každom komponente

Oprávnenia

Správa oprávnení pomocou „potiahni a pusť“ | Trvalý prístup
s dátumom vypršania alebo bez neho | Periodický prístup |
Jednotlivý prístup | Individuálny prístup: Kombinácia z až
8 trvalých, periodických a jednotlivých prístupov | Individuálna
Push notifikácia pri zmene oprávnenia

Protokol

Protokol uzamykacích komponentov a oblasti | Protokol udalostí
na úrovní médií a osôb | Systémový protokol bezpečný voči
nedovolenej manipulácii | Individuálne nastavenia protokolovania
pre médiá a uzamykacie komponenty (zap./vyp./obmedzené) |
Definovateľný automatický dátum vypršania pre protokolové
záznamy

Jazyk

Voliteľné jazyky: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK, SV

Prihlásenie a registrácia

https://airkey.evva.com

Systémová príručka, Tutoriál

www.evva.sk/airkey Tlačená verzia na požiadanie, Tutoriál:
http://video.evva.com/tutorials/airkey/software

Multiadministrácia

Zdieľanie komponentov

Dvere v aktuálnom stave

Naprieč platformami

Online správa AirKey

Systémové predpoklady

Privacy by Design

Automatická záloha

Send a Key

AirKey Cloud Interface
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Softvér | Kredity KeyCredit
Firmy s distribuovanými pracoviskami
KeyCredit Unlimited
Kredity KeyCredits Unlimited na 12 alebo 36 mesiacov
sú na mieru šitým riešením pre stredné a veľké firmy.
Nie sú prítomné žiadne vysoké náklady počiatočnej investície
v podobe softvéru a na rozdiel od KeyCredits 10/50/100 sú všetky
zmeny oprávnení obsiahnuté vo variante Unlimited.
Po 12 alebo 36 mesiacoch je samozrejme možný prechod na
kredity KeyCredits 10/50/100.

KeyCredit Unlimited 12 mesiacov
Neohraničené zhotovovanie alebo zmena identifikačných médií s ľubovoľným počtom prístupových
oprávnení po dobu 12 mesiacov
Odporúčanie pre použitie

Nad 50 osôb po dobu 12 mesiacov
Časté zmeny prístupových oprávnení
Nad 100 osôb po dobu 12 mesiacov

Kód výrobku

E.ZU.LM.KC12M

KeyCredit Unlimited 36 mesiacov
Neohraničené zhotovovanie alebo zmena identifikačných médií s ľubovoľným počtom prístupových
oprávnení po dobu 36 mesiacov
Odporúčanie pre použitie

Nad 50 osôb po dobu 36 mesiacov
Časté zmeny pri prístupových oprávneniach
Nad 100 osôb po dobu 36 mesiacov

Kód výrobku

E.ZU.LM.KC36M

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Malé a stredne veľké firmy a súkromní
používatelia
KeyCredits 10, 50, 100

Využívate všetky funkcie plne vybudovaného prístupového
softvéru a vďaka bezplatnému softvéru AirKey platíte iba za to,
čo skutočne potrebujete. Na zhotovenie alebo zmenu identifikačného média s ľubovoľným počtom prístupových oprávnení je
potrebný iba jeden KeyCredit.
Prechod na KeyCredit Unlimited je možný kedykoľvek. Jednotlivé
zostatky Vám samozrejme zostávajú zachované a po uplynutí.
KeyCredit Unlimited sa môžu ďalej používať.

Online správa AirKey

Kredity KeyCredits 10/50/100 sú riešením šitým na mieru pre malé
a stredné firmy. Práve vtedy, keď chcete zmeny oprávnení vykonávať len zriedkavo alebo do Vášho systému vchádza a vychádza
z neho len málo osôb.

KeyCredits 10
10× zhotovenie alebo zmena identifikačného média s ľubovoľným počtom prístupových oprávnení
Odporúčanie pre použitie

1 – 9 osôb
Zriedkavé zmeny oprávnení

Kód výrobku

E.ZU.LM.KC010

KeyCredits 50
50× zhotovenie alebo zmena identifikačného média s ľubovoľným množstvom prístupových
oprávnení
Odporúčanie pre použitie

1 – 9 osôb
Časté zmeny oprávnení
10 – 49 osôb
Zriedkavé zmeny oprávnení

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Kód výrobku

E.ZU.LM.KC050

KeyCredits 100
100× zhotovenie alebo zmena .identifikačného média s ľubovoľným počtom
prístupových oprávnení
Odporúčanie pre použitie

10 – 49 osôb
Časté zmeny oprávnení
50 – 100 osôb
Zriedkavé zmeny oprávnení

Kód výrobku

E.ZU.LM.KC100
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Softvér | Kredity KeyCredit
Aktivovanie rozhrania
KeyCredit AirKey-Cloud Interface
Na aktivovanie rozhrania je potrebných 350 kreditov
KeyCredit. Na tento účel môžete čerpať z vašej existujúcej
množstevnej kvóty kreditov KeyCredit alebo
jednorazovo použiť kartu KeyCredits AirKey-Cloud Interface.
Tip: Postarajte sa o dostatok kreditov KeyCredit a aktivujte si
„Dostávať dôležité upozornenia od EVVA e-mailom“. Vďaka tomu
budete včas informovaní o vypršaní platnosti kreditov KeyCredits
alebo ich spotrebovaní.

KeyCredit AirKey-Cloud Interface
Ak chcete aktivovať AirKey-Cloud Interface, potrebujete jednorazovo použiť 350 kreditov
KeyCredits. Prípadne môžete použiť kartu AirKey-Cloud Interface.
Odporúčanie pre použitie

Pre každého, kto chce integrovať AirKey do vlastného softvéru, ako
sú napr. prevádzkovatelia zdieľaných kancelárií či mobilných opatrovateľských služieb, penzióny, firmy s distribuovanými pracoviskami

Kód výrobku

E.ZU.LM.ACI

KeyCredits

Cloud

Interface

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Systémové príslušenstvo
Mini Editor
Tento voliteľný Mini Editor môže takisto ako Váš smartphone vytvárať a spravovať identifikačné
médiá (karty, prívesky na kľúče). Cylindrické vložky AirKey sa môžu pridávať do online správy alebo
aktualizovať aj priamo pomocou Mini Editora. Pri používaní Mini Editora, prosím, dodržiavajte
systémové predpoklady, ako aj dostupnosť zásuvného modulu prehliadača Java od Oracle pre Váš
prehliadač, resp. si stiahnite aplikáciu v online správe.
Kód výrobku

E.ZU.ALLG.CSMI

Núdzový zdroj prúdu
Ak by sa batérie pri nízkom stave napriek výstražnému upozorneniu v cylindrickej vložke A
 irKey
nevymenili, na aktivovanie cylindrickej vložky AirKey potrebujete núdzový zdroj prúdu.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Kód výrobku

E.ZU.ALLG.NG3

Online správa AirKey

Symbolické vyobrazenie
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Aplikácia AirKey | Výhody
Systém a dizajn
Na online správu AirKey je určená aplikácia AirKey.
Ukladá prístupové oprávnenia, a tak robí zo smartphonu elektronický kľúč.

Smartphone je zväzkom
kľúčov
Na obsluhovanie viacerých
systémov Vám stačí iba jeden
smartphone.

Bezplatné stiahnutie
Aplikácia AirKey je bezplatne
k dispozícii v Google Play Store
a App Store Apple.

Smartphone vytvára kľúče
S aplikáciou AirKey na smartphone vytvárate a aktualizujete
ďalšie identifikačné médiá.

Geotagging
Ukladanie údajov lokality
komponentu a ich využívanie
s navigačnou aplikáciou.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Ďalšie funkcie
› Ukladanie prístupových oprávnení
Automatická aktualizácia pre údržbové úlohy
› Editor pre identifikačné médiá
Zväzok kľúčov pre viaceré uzamykacie systémy
› Protokolovanie uskutočnených prístupov

›

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Online správa AirKey

›

Bezpečnosť aplikácie
Aktivovanie metód šifrovania,
nastavenie dosahu Bluetooth
a postaranie sa o efektívny
ochranný mechanizmus.

Automatická aktualizácia
Po uzamknutí s Bluetooth
sa automaticky aktualizujú
prístupové komponenty.

Chránené PIN-om
Aplikácia AirKey sa dá voliteľne
zabezpečiť pomocou PIN kódu.

Veľmi jednoduchá údržba
Oprávnenie na údržbu sa môže
priradiť každému smartphonu.
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Aplikácia AirKey | Technický popis

Aplikácia AirKey funguje spoločne s online správou AirKey.
Ukladá prístupové oprávnenia
a robí z mobilu elektronický
kľúč.

Dodatočne aplikácia AirKey
aktualizuje uzamykacie komponenty AirKey a identifikačné
médiá AirKey prostredníctvom
online správy.

Automatická registrácia
Smartfón sa automaticky
zaregistruje do uzamykacieho
systému.

Otvorenie dverí
Cylindrická vložka rozpozná
váš smartfón ako kľúč a je
oprávnená otvoriť vám dvere.

Priebeh uvedenia do prevádzky

Získanie kľúčov
Registračný kód vám príde do
smartfónu prostredníctvom
SMS.

Stiahnutie aplikácie AirKey
Jednoduché stiahnutie aplikácie AirKey na smartphone.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Vlastnosti
Android ≥ 6.0 a ≥ iOS 11 | cca 10 MB voľnej pamäte

Pamäť oprávnení

Pre jednotlivé dvere | pre viaceré dvere | pre viacero systémov

Režim použitia

Štandard | Režim údržby

Štandardné funkcie

Zobrazenie dostupných oprávnení | Automatická aktualizácia,
resp. vymazanie oprávnení | Detailný náhľad oprávnení | Protokolovanie uskutočnených prístupov | Aktualizácia cylindrickej vložky
AirKey a identifikačných médií AirKey pomocou online správy |
Prijímanie SMS registrácie nových smartphonov | Zobrazenie
uložených geodát (rozhranie k štandardným navigačným
aplikáciám) | Handsfree režim pre Bluetooth | Zobrazenie Push
notifikácií pre prijaté uzamykacie oprávnenia | Aktualizácia
identifikačných médií | Aktualizácia uzamykacích komponentov
(spätný transfer dát z pasívnych identifikačných médií)

Funkcie údržby

Pridávanie cylindrických vložiek AirKey a identifikačných médií
AirKey k uzamykaciemu systému a odstraňovanie z neho |
Automatická indikácia údržbových úloh | Indikácia stavu batérie |
Vytváranie geotaggingu pri pridávaní komponentov | Kódovanie
identifikačných médií prostredníctvom komponentu

Bezpečnostné znaky

PIN kód aplikácie AirKey (voľne voliteľný) | Bezpečnostný stupeň
voľne voliteľný (uzamknutie iba s odblokovaným displejom,
uzamykanie vždy (iba BLE)) | Šifrovanie „end‑to‑end“ medzi
aplikáciou a backendom

Jazyk

Voliteľné jazyky: CZ, DE, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, SK, SV

Smartphone ako
zväzok kľúčov

Chránené PIN-om (voliteľná
možnosť)

Smartphone vytvára kľúče

Šifrovanie End-to-End

Online správa AirKey

Android | iPhone

Systémové predpoklady

Bezplatné stiahnutie

Veľmi jednoduchá údržba

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Platforma

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Geotagging

Aplikácia AirKey

Google Play Store | Apple App Store

Otestované smartphony

www.evva.at/airkey
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Príslušenstvo | Identifikačné médiá
Čipová technológia J80k + D08k – JCOP + Mifare Desfire
Kombinácia JCOP a Mifare Desfire umožňuje používať identifikačné médium aj na účely aplikácií tretích strán,
ako je zaznamenávanie času, zaplatenie v bufete, pri automate na kávu, ovládanie alarmových systémov atď.
AirKey-EVVA-Card (J80K+D08K)
Na obsluhu prístupových komponentov AirKey
Čip

J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP a Mifare Desfire

Verzia

EC – karta s dizajnom EVVA | PC – karta s neutrálnym
dizajnom

Balná jednotka

M5 – 5 kusov | M25 – 25 kusov | M100 – 100 kusov

Podmienky používania

Okolitá teplota -25 °C až +60 °C | Stupeň ochrany IP67

Kód výrobku

E.A.IM.KA.J80K+D08K.[Varianta].[balná jednotka]

AirKey-Mini-Tag (J80K+D08K)
Na obsluhu prístupových komponentov AirKey
Čip

J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP a Mifare Desfire

Balná jednotka

M5 – 5 kusov

Farba

SW - čierna | RT - Červená | BL - Modrý

Opcia

Špecifický text zákaznika na kľúči má na každom médiu
3 riadky, maximálne 9 znakov na riadok.

Podmienky používania

Okolitá teplota -5 °C až +85 °C | Stupeň ochrany IP67

Kód výrobku

E.A.IM.CSH.J80K+D08K.[balná jednotka].[Farba].[Opcia]

Kombinovaný kľúč AirKey (J80K+D08K)
Na obsluhu prístupových komponentov AirKey
Čip

J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP a Mifare Desfire

Farba

SW - čierna | RT - Červená | BL - Modrý

Dĺžka cylindrickej vložky
vonku A v mm

LSH – Kľúč s dlhým krkom

Opcia

Špecifický text zákaznika na kľúči má na každom médiu
3 riadky, maximálne 9 znakov na riadok.

Podmienky používania

Okolitá teplota -5 °C až +85 °C | Stupeň ochrany IP67

Prívesok na kľúč AirKey (J80K+D08K)
Na obsluhu prístupových komponentov AirKey
Čip

J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP a Mifare Desfire

Balná jednotka

M5 – 5 kusov | M25 – 25 kusov | M100 – 100 kusov

Farba

SW - čierna | RT - Červená | GN - Zelená | BL - Modrý | GE Žltý | WS - Biela | Farba set RGBWY - Červená, Zelená, Modrý,
Biela, Žltý

Opcia

Špecifický text zákaznika na kľúči má na každom médiu
2 riadky, maximálne 12 znakov na riadok.

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +85 °C | Stupeň ochrany IP68

Kód výrobku

E.A.IM.SH.J80K+D08K.[balná jednotka].[Farba].[Opcia]

Farba set RGBWY - Červená, Zelená, Modrý, Biela, Žltý

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Kombinovaný Náramok na kľúč AirKey (J80K+D08K)
J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP a Mifare Desfire

Balná jednotka

M5 – 5 kusov | M25 – 25 kusov | M100 – 100 kusov

Farba

SW - čierna | RT - Červená | BL - Modrý

Podmienky používania

Okolitá teplota -5 °C až +60 °C | Stupeň ochrany IP67

Chemická odolnosť

Umývacie prostriedky | Etanol | Čistiace prostriedky | Olej a
mazivá

Materiál

Pruh: TPU | Bývanie: PC/ABS

Rozmery

Náramok 280 × 18 mm | Bývanie 42,0 × 36,0 × 5,1 mm

Kód výrobku

E.A.IM.AB.J80K+D08K.[balná jednotka].[Farba]

AirKey kombinovaná nálepka okrúhla 30 mm (J80K + D08K)

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Na obsluhu prístupových komponentov AirKey
Čip

J80K+D08K – NXP J3D081 JCOP a Mifare Desfire

Balná jednotka

M5 – 5 kusov | M25 – 25 kusov | M100 – 100 kusov

Farba

WS - Biela

Podmienky používania

Okolitá teplota -25 °C až +60 °C | Stupeň ochrany IP67 |
Pozor: Nevhodné pre kovové povrchy, smartfóny a RFID /
NFC médiá (13,56 MHz). Odporúča sa funkčný test pred
použitím vo veľkom rozsahu.

Kód výrobku

E.A.IM.ST.J80K+D08K.[balná jednotka].WS

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Čip

Online správa AirKey

Na obsluhu prístupových komponentov AirKey
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Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Cylindrická vložka
AirKey

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Online správa AirKey

Cylindrická vložka AirKey
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Cylindrická vložka AirKey | Výhody
Dizajn
Ďalšie výhody
› Elegantný dizajn, vhodný ku
každému kovaniu
› Vysokohodnotné materiály
› Vynikajúce čítacie vlastnosti
› Bezpečnosť voči manipulácii

Cylindrická vložka
komunikuje
Optická a akustická spätná
väzba k úspešnému oprávneniu, zamietnutiu alebo upozorneniu na údržbovú úlohu

Rozličné povrchové úpravy
Máte na výber... Cylindrická
vložka AirKey je k dispozícii
v najrozmanitejších povrchových úpravách podľa želania
zákazníka.

Ideálne zosúladené
Mechanický vnútorný gombík
je kvalitatívne veľmi vysoko
hodnotný a dokonale zosúladený s celkovým dizajnom.

Funkcia
Ďalšie výhody
Protokol ukladá posledných
1 000 udalostí
› S funkciou čiernej listiny
› Obzvlášť dlhá životnosť
batérie
› Automatická aktualizácia
po procese odomknutia
s Bluetooth

›

Obojstranná kontrola
prístupu
Dôležité pre oblasti, v ktorých
sa vyžaduje kontrola aj pri
opustení priestoru.

Verzia v podobe polvložky
Polvložka AirKey pre rúrkové
trezory na bezpečné a profesionálne uchovávanie kľúčov.

Pre iPhone a smartphony
s Androidom
Či už ide o iPhone alebo
smartphony s Androidom,
AirKey Vám pri otváraní
Vašich dverí dáva na výber.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Technika
Ďalšie výhody
Použitie v exteriéri
Vhodná pre všetky bežné
zámky
› Aj pre viacbodové
uzamykania
› Funguje s bežnými batériami
CR2
› Protipožiarna ochrana 90
min.
› Šifrovanie ECDSA + AES pre
bezpečné spojenie medzi
komponentmi

Protipaniková funkcia
Cylindrická vložka AirKey so
svojou patentovanou funkciou vrátenia uzatváracieho
hrotu do pôvodnej polohy
je vhodná pre všetky bežné
uzávery núdzových východov
a panikové uzávery EN 179 +
EN 1125.

Montáž

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Ďalšie výhody
› Jednoduchá montáž
› Pre všetky bežné hrúbky
krídla dverí
› Podpora prostredníctvom
montážnych videí a návodu

Montáž vonkajšieho
gombíka
Vložte batérie do vonkajšieho
gombíka a namontujte ho
pomocou montážneho nástroja
na cylindrické vložky AirKey na
teleso cylindrickej vložky.

Zafixovanie cylindrickej
vložky
Cylindrická vložka AirKey sa
zoskrutkováva prostredníctvom
upevňovacej skrutky cylindrickej vložky so zámkom.

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Modulové prevedenie
Modulová konštrukcia cylindrickej vložky AirKey umožňuje
dodatočné prispôsobenie dĺžky
– na účely jednoduchšieho
skladovania a väčšiu flexibilitu
pri montáži.

Cylindrická vložka
AirKey

Ochrana proti odvŕtaniu
a vytiahnutiu jadra vložky
Cylindrická vložka AirKey má
vysokú mechanickú kvalitu a je
vybavená ochranou proti odvŕtaniu a vytiahnutiu jadra vložky.

Online správa AirKey

›
›

Nasadenie vnútorného
gombíka
Montáž vnútorného gombíka.
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Cylindrická vložka AirKey | Cylindrická vložka s gombíkom v europrofile SY-MO KZ-S
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Normy a smernice

IP65
30 min

EN
179

EN
1125

90 min

EN
15684

Option

Cylindrická vložka s gombíkom
AirKey je ideálnym riešením
pre dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami
v interiéri a exteriéri
s vonkajšou kontrolou
prístupu. Zvnútra je kedykoľvek
možný východ prostredníctvom
mechanického gombíka.

Príkladmi nasadenia sú dvere
s plným krídlom a dvere
s rúrkovým rámom. Keďže
nie sú potrebné žiadne vývrty,
cylindrická vložka AirKey je
vhodná aj pre jestvujúce dvere
v pamiatkovo chránených
objektoch.

Montážny tip
Na montáž potrebujete špeciálny montážny nástroj
›› strana 94

Príklady použitia

Vonkajšie dvere budov
Cylindrická vložka s gombíkom
AirKey sa najlepšie hodí na
zaistenie hlavných, vedľajších
alebo zadných vchodov
budovy.

Maximálna bezpečnosť
Cylindrická vložka s gombíkom
AirKey sa obzvlášť hodí pre
oblasti kritické z hľadiska
bezpečnosti, ako sú miestnosti
so servermi.

Optimálna pri ochrane
pamiatok
Ideálna na vybavenie historických dverí, na ktorých sa
na základe ochrany pamiatok
môže vymieňať iba cylindrická
vložka.

Únikové dvere podľa
EN 1791
Vďaka patentovanému konceptu vrátenia uzatváracieho
hrotu do pôvodnej polohy
sa najlepšie hodí pre únikové
dvere všetkého druhu.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Dĺžka cylindrickej vložky vnútri
I v mm

K27 | K31 | K36 | K41 | K46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz | PB –
patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Tvar gombíka

X1K – vnútorný gombík, mechanický (štandardne) | BLIND –
slepý modul | ATA – Adaptačná os gombíka

Technická montážna situácia

FZG– voľnobežná funkcia (od 31/K31 do 81/K81) | FAP –
antipaniková funkcia (od 31/K31 do 81/K81; od 81/K86 do 81/
K111 na požiadanie) | FLU – montážna situácia nezávislá od
polohy

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

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

Uzamykací nos

SEP – europrofil | BIF – Biffar | Z10 – ozubené koliesko 10 | Z18
– ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Rotačná
brzda | Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku |
Zapojenie iba pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra |
Integrovaný bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ |
Šifrovanie ECDSA a AES

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút |
stupeň ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | vhodné pre
zámky podľa EN 179/1125 (pri použití antipanikovej funkcie
FAP) | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče
a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684 | Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho
zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Tvar gombíka

Technická
montážna situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Uzamykací nos

Online správa AirKey

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Cylindrická vložka
AirKey

Technické informácie

Dodatočný certifikát

Príslušenstvo

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 64
Príslušenstvo pozri ›› strana 94

Objednanie
Kód výrobku

E.A.PZ.KZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A/Dĺžka cylindrickej
vložky vnútri I].[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

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

1

V príprave
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Cylindrická vložka AirKey | Polvložka v europrofile SY-MO HZ-S
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Normy a smernice

IP65
30 min

EN
179

EN
1125

90 min

EN
15684

Option

Polvložka AirKey je ideálne
riešenie pre dvere alebo
kľúčové vypínače, pri ktorých
je potrebné jednostranné
dopytovanie na oprávnenie,
na vnútornej strane sa nenachádza žiadna cylindrická
vložka a požadujú sa maxi-

málne bezpečnostné požiadavky v interiéri a exteriéri.
Dodatočne sa polvložka AirKey
najlepšie hodí pre existujúce
dvere, pamiatkovo chránené
oblasti, ako aj pre dvere
s rúrkovým rámom.

Montážny typ
Na montáž potrebujete špeciálny montážny nástroj
›› strana 94

Príklady použitia

FAP

Kľúčový spínač
Polvložka AirKey sa hodí tiež
na zabudovanie do kľúčového
spínača. Takto sa môžu ovládať
rozličné systémy, napr. brány
garáží. (Voliteľná možnosť
FSR-Funkcia).

Rozvodná skriňa
Polvložka AirKey je vhodná aj
na zabudovanie do rozvodných
skríň.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz | PB –
patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Technická montážna situácia

FZG – voľnobežná funkcia (od 31 do 81) | FAP – antipaniková
funkcia (od 61 do 81; 31 až 57 s predlžovacím modulom (I =
31 mm) na požiadanie) | FLU – montážna situácia nezávislá od
polohy | FSR – funkcia aretácie uzamykacieho nosa (31, 36, 41;
od 46 do 111 na požiadanie)

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

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

Uzamykací nos

SEP – europrofil BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 | Z18 –
ozubené koliesko 18 | RIT – funkcia uzamykacieho nosa RITTAL
(31, 36)

Dodatočný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Rotačná
brzda | Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku |
Zapojenie iba pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra |
Integrovaný bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ |
Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút |
stupeň ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | vhodné pre
zámky podľa EN 179/1125 (pri použití antipanikovej funkcie
FAP) | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče
a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684 | Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho
zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Technická montážna
situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Online správa AirKey

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A ≥ 97 mm

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Uzamykací nos

Dodatočný certifikát

Cylindrická vložka
AirKey

Technické informácie

Príslušenstvo

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 64
Príslušenstvo pozri ›› strana 94

Objednanie
Kód výrobku

E.A.PZ.HZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A].[Povrchová
úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

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

1

V príprave
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Cylindrická vložka AirKey | Obojstranná cylindrická vložka v europrofile SY-MO DZ-S

Normy a smernice

IP65
30 min

EN
179

EN
1125

90 min

EN
15684

Option

Obojstranná cylindrická
vložka AirKey je ideálny
bezpečnostný výrobok, keď ide
o objstrannú kontrolu prístupu
pre dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami
v interiéri a exteriéri.

Okrem·toho·sa·obojstranná·c
ylindrická·vložka·AirKey·najlep
šie·hodí·pre existujúce dvere,
v pamiatkovo chránených
oblastiach, ako aj pre dvere
s rúrkovým rámom.

Montážny tip
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 94

Príklady použitia

Dvere ohraničujúce oblasť
Obojstranná cylindrická vložka
AirKey sa hodí na striedavé
ohraničenie medzi dvoma
oblasťami.

Presne zaprotokolované
Obojstranný prístup je pre
oblasti, v ktorých je potrebné
dokonalé protokolovanie všetkých vstupov a prístupov.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Dĺžka cylindrickej vložky vnútri
I v mm

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm
Pri protipanikovej funkcii FAP: A alebo I ≥ 61 mm)

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz | PB –
patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Technická montážna situácia

FZG – voľnobežná funkcia (od 31/31 do 81/81) | FAP –
antipaniková funkcia (od 31/61 do 81/81; od 81/86 do 81/111
na požiadanie) | FLU – montážna situácia nezávislá od polohy

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

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

Uzamykací nos

SEP – europrofil BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 | Z18 –
ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Rotačná
brzda | Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku |
Zapojenie iba pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra |
Integrovaný bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ |
Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút |
stupeň ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | vhodné pre
zámky podľa EN 179/1125 (pri použití antipanikovej funkcie
FAP) | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče
a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Batéria

4 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684 | Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho
zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 4 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Technická montážna
situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Online správa AirKey

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm
Pri protipanikovej funkcii FAP: A alebo I ≥ 61 mm)

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Uzamykací nos

Dodatočný certifikát

Cylindrická vložka
AirKey

Technické informácie

Príslušenstvo

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 64
Príslušenstvo pozri ›› strana 94

Objednanie
Kód výrobku

E.A.PZ.DZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A/Dĺžka cylindrickej
vložky vnútri I].[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

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

1

V príprave
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AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka AirKey | Cylindrická vložka s gombíkom
v okrúhlom profile SY-MO RKZ-S
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Normy a smernice

IP65
30 min

90 min

EN
15684

Option

Cylindrická vložka s gombíkom
AirKey je ideálnym riešením
pre dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami
v interiéri a exteriéri
s vonkajšou kontrolou
prístupu. Zvnútra je kedykoľvek
možný východ prostredníctvom
mechanického gombíka.

Príkladmi nasadenia sú dvere
s plným krídlom a dvere
s rúrkovým rámom. Keďže
nie sú potrebné žiadne vývrty,
cylindrická vložka AirKey je
vhodná aj pre existujúce dvere
v pamiatkovo chránených
objektoch.

Montážny tip
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 94

Príklady použitia

Vonkajšie dvere budov
Cylindrická vložka s gombíkom
AirKey sa najlepšie hodí na
zaistenie hlavných, vedľajších
alebo zadných vchodov
budovy.

Maximálna bezpečnosť
Cylindrická vložka s gombíkom
AirKey sa obzvlášť hodí pre
oblasti kritické z hľadiska
bezpečnosti, ako sú miestnosti
so servermi.

Optimálna pri ochrane
pamiatok
Ideálna na vybavenie historických dverí, na ktorých sa
na základe ochrany pamiatok
môže vymieňať iba cylindrická
vložka.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Dĺžka cylindrickej vložky vnútri
I v mm

K27 | K31 | K36 | K41 | K46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz
PB – patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Tvar gombíka

X1K – vnútorný gombík, mechanický (štandardne)
BLIND - Slepý modul

Technická montážna situácia

FLU - Montážna situácia nezávislá od polohy

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

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

Uzamykací nos

SRP – okrúhly profil | BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 |
Z18 – ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG - SKG***

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ | Šifrovanie
ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút |
stupeň ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče
a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684 | Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho
zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Tvar gombíka

Technická
montážna situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Uzamykací nos

Online správa AirKey

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Cylindrická vložka
AirKey

Technické informácie

Dodatočný certifikát

Príslušenstvo

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 64
Príslušenstvo pozri ›› strana 94

Objednanie
Kód výrobku

E.A.PZ.RKZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A/Dĺžka
cylindrickej vložky vnútri I].[Povrchová úprava].[Voliteľná
možnosť]

Príklad

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

59

AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka AirKey | Polvložka okrúhly profil SY-MO RHZ-S
Náhľad
zvonku

Náhľad
zvnútra

Normy a smernice

IP65
30 min

90 min

EN
15684

Option

Polvložka AirKey je ideálne
riešenie pre dvere alebo
kľúčové vypínače, pri ktorých
je potrebné jednostranné
dopytovanie na oprávnenie,
na vnútornej strane sa nenachádza žiadna cylindrická
vložka a požadujú sa maxi-

málne bezpečnostné požiadavky v interiéri a exteriéri.
Dodatočne sa polvložka AirKey
najlepšie hodí pre existujúce
dvere, pamiatkovo chránené
oblasti, ako aj pre dvere s rúrkovým rámom.

Montážny typ
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 94

Príklady použitia

Kľúčový spínač
Polvložka AirKey sa hodí tiež
na zabudovanie do kľúčového
spínača. Takto sa môžu ovládať
rozličné systémy, napr. brány
garáží. (Voliteľná možnosť
FSR-Funkcia).

Rúrový trezor
Polvložka AirKey sa optimálne
hodí na zabudovanie do rúrového trezoru. (Voliteľná možnosť FSR-Funkcia).

Rozvodná skriňa
Polvložka AirKey je vhodná aj
na zabudovanie do rozvodných
skríň.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz
PB – patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Technická montážna situácia

FLU - Montážna situácia nezávislá od polohy

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

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

Uzamykací nos

SRP – okrúhly profil | BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 |
Z18 – ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG - SKG***

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ | Šifrovanie
ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút |
stupeň ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče
a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684 | Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho
zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Technická montážna
situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Online správa AirKey

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A ≥ 97 mm

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Uzamykací nos

Dodatočný certifikát

Cylindrická vložka
AirKey

Technické informácie

Príslušenstvo

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 64
Príslušenstvo pozri ›› strana 94

Objednanie
Kód výrobku

E.A.PZ.RHZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A].[Povrchová
úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.A.PZ.RHZ-S.31.NI
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AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka AirKey | Obojstranná cylindrická vložka
v okrúhlom profile SY-MO RDZ-S

Normy a smernice

IP65
30 min

90 min

EN
15684

Option

Obojstranná cylindrická vložka
AirKey je ideálny bezpečnostný
výrobok, keď ide o obojstrannú
kontrolu prístupu pre
dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami
v interiéri a exteriéri.

Okrem toho sa obojstranná
cylindrická vložka AirKey
najlepšie hodí pre jestvujúce
dvere, v pamiatkovo
chránených oblastiach, ako aj
pre dvere s rúrkovým rámom.

Montážny tip
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 94

Príklady použitia

Dvere ohraničujúce oblasť
Obojstranná cylindrická vložka
AirKey sa hodí na striedavé
ohraničenie medzi dvoma
oblasťami.

Presne zaprotokolované
Obojstranná cylindrická vložka
je pre oblasti, v ktorých je
potrebné dokonalé protokolovanie všetkých vstupov a
výstupov.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Dĺžka cylindrickej vložky vnútri
I v mm

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm
Pri protipanikovej funkcii FAP: A alebo I ≥ 61 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz
PB – patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Technická montážna situácia

FLU - Montážna situácia nezávislá od polohy

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

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

Uzamykací nos

SRP – okrúhly profil | BIF – Biffar Z10 – ozubené koliesko 10 |
Z18 – ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG - SKG***

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ | Šifrovanie
ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút |
stupeň ochrany IP65 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 | SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče
a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Batéria

4 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684 | Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho
zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | Upevňovacia skrutka cylindrickej
vložky | 4 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod | Dôležité
upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Technická montážna
situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Online správa AirKey

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm
Pri protipanikovej funkcii FAP: A alebo I ≥ 61 mm

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Uzamykací nos

Dodatočný certifikát

Cylindrická vložka
AirKey

Technické informácie

Príslušenstvo

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 64
Príslušenstvo pozri ›› strana 94

Objednanie
Kód výrobku

E.A.PZ.RDZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A/Dĺžka
cylindrickej vložky vnútri I].[Povrchová úprava].[Voliteľná
možnosť]

Príklad

E.A.PZ.RDZ-S.31/31.NI
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AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Dodatočný certifikát1
(voliteľné)

Uzamykací nos
(voliteľné)

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

Paniková funkcia
(voliteľné)

Tvar gombíka
(pri jednostrannom
prístupe)

Povrchová úprava

PZ

Dĺžka cylindrickej
vložky vnútri I

A

Dĺžka cylindrickej
vložky vonku A

Produktová
kategória

E

Konštrukcia

Systém

Cylindrická vložka A
 irKey | Prevedenia a voliteľné možnosti (Európa)
Produktová
oblasť

VdS*** 1, 2

/

SKG

SKG*** 1

››

››

KZ-S

RKZ-S

HZ-S

DZ-S

RHZ-S

RDZ-S

X1K

››

2GW4

››

ATA

››

I

A

››

››

››

Závitové otvory 3

››
››

BLIND

Cylindrické vložky s
gombíkom
s mechanickým
vnútorným gombíkom X1K

...

A

››

...

››

...

›› ››

K...

››

››

Polvložka

Obojstranné cylindrické vložky

A

Znázornenie cylindrickej vložky v europrofile
K dispozícii aj v okrúhlom profile

I

›› ››

...

››

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Okrúhly profil

65 mm

Europrofil
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›
›
›
›

Protipaniková
funkcia1

FLU

Montážna situácia
nezávislá od polohy1

15 mm

SEP

››

Europrofil*

SRP

››

Okrúhly profil*

BIF

››

Biffar

Z10

››

Ozubené koliesko 10

Z18

››

Ozubené koliesko 18

RIT

››

Rittal® (31mm, 36mm)1,3

Aretácie uzamykacích nosov

1, 3

FZG – uzamykacia cylindrická vložka s voľnobežnou funkciou pre
antipanikové viacnásobné uzávery s prevodom (podľa certifikácie EN
179/1125)
FAP – s vrátením uzamykacieho nosa do pôvodnej polohy pre
antipanikové zámky
FLU – pri zabudovaní cylindrickej vložky v nie kolmej polohe
FSR – polvložka s aretáciou uzamykacieho nosa, nezávisle od polohy

Správne dĺžky cylindrickej vložky
Dĺžky cylindrickej vložky A, resp. I sa merajú od
stredu cylindrickej skrutky až po hranu telesa.
Zvolená dĺžka cylindrickej vložky nesmie presahovať kovanie o viac ako 3 mm.

›

Online správa AirKey

FAP

AV15

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

FSR

Voľnobežná
funkcia1

10 mm

AV10

Cylindrická vložka
AirKey

FZG

5 mm

››

››
AV05

››

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach s
ochranou proti vytiahnutiu jadra.

*Uviesť pri odchyľujúcom sa profile
cylindrickej vložky

Špeciálne uzamykacie nosy a
ozubené kolieska

›

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

A

I

Štandardne: A + I ≤ 92 mm,
nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

1

Iba pre europrofil. | 2 V príprave. | 3 Iba pre polvložka

Cylindrickou vložkou AirKey sa dá
vybaviť aj pri zvláštnych zámkoch,
napr. pri viacbodovom zamykaní.

NI

Nikel

NP

Leštený nikel

MP

Leštená mosadz

PB

Patinovaná hnedá

PS

Patinovaná čierna
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Cylindrická vložka AirKey Hybrid |
Obojstranná cylindrická vložka v europrofile SY-MO DZ-S
Normy a smernice

IP65
30 min

EN
15684

90 min

EN
1303

Option

Airkey Hybrid-cylindrická vložka
s obojstranným prístupom je
ideálnym riešením pre dvere
s vysokými bezpečnostnými
požiadavkami vo vnútornej

ako i vonkajšej oblasti, kde sa
vyžaduje obojstranná kontrola
prístupu a je vhodná aj do
protipožiarnych dverí.

Rýchly prístup v prípade
núdze
Pre požiarnikov je zaistené
mechanické uzamknutie na
prechodových dverách v
jednom smere prostredníctvom
hybridnej cylindrickej vložky.

Kombinovaný kľúč
Kľúč uzamyká rovnako
mechaniku ako i elektroniku.

Príklady použitia

Zvýšená ochrana proti
vlámaniu
Mechanická cylindrická
vložka je vo vnútornej oblasti
chránená pred manipuláciou
zvonku.

Bezpečnejší školský dvor
Zábavné vymknutie spolužiakov
počas prestávky už nie je viac
možné vďaka Hybrid cylindrickej vložke.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Dĺžka cylindrickej vložky
vonku A v mm (Elektronika)

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Dĺžka cylindrickej vložky
vnútri I v mm (Mechanika)

36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz
PB – patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Technická montážna situácia

FLU – montážna situácia nezávislá od polohy

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

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

Uzamykací nos

SEP – europrofil | BIF – Biffar | Z10 – ozubené koliesko 10 | Z18
– ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostné znaky AirKey

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ | Šifrovanie
ECDSA a AES

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Bezpečnostné znaky mechaniky pozri Dátový list MCS (A/MCS) | 4KS (A/4KS) | ICS (A/ICS) | EPS
(A/EP5;A/EP6)
Normy a smernice

Testované podľa CE | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút |
stupeň ochrany IP65 | EN1303 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 |
SKG***

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče
a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684 | Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho
zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu

Povinná možnosť

BSZ - Obojstranne uzamykateľná cylindrická vložka

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey Hybrid | Upevňovacia skrutka
cylindrickej vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod |
Dôležité upozornenia

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Technická
montážna situácia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Online správa AirKey

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

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Mechanické uvnitř

Prevedenia

Uzamykací nos

Dodatočný certifikát

Cylindrická vložka
AirKey

Technické informácie

Príslušenstvo

Objednanie
Kód výrobku

E.[A/Systém].PZ.DZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky: vonku A/
Dĺžka cylindrickej vložky: vnútri I].[Povrchvá úprava].[Technická
montážna situácia].BSZ.[Voliteľná možnosť]

Príklad

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

¹ V príprave.
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Cylindrická vložka AirKey Hybrid |
Dvojitá cylindrická vložka v okrúhlom profile SY-MO RDZ-S
Normy a smernice

IP65
30 min

90 min

EN
1303

1

EN
15684

Option

Airkey Hybrid-cylindrická vložka
s obojstranným prístupom je
ideálnym riešením pre dvere
s vysokými bezpečnostnými
požiadavkami vo vnútornej

ako i vonkajšej oblasti, kde sa
vyžaduje obojstranná kontrola
prístupu a je vhodná aj do
protipožiarnych dverí.

Rýchly prístup v prípade
núdze
Pre požiarnikov je zaistené
mechanické uzamknutie na
prechodových dverách v
jednom smere prostredníctvom
hybridnej cylindrickej vložky.

Kombinovaný kľúč
Kľúč uzamyká rovnako
mechaniku ako i elektroniku.

Príklady použitia

Zvýšená ochrana proti
vlámaniu
Mechanická cylindrická
vložka je vo vnútornej oblasti
chránená pred manipuláciou
zvonku.

Bezpečnejší školský dvor
Zábavné vymknutie spolužiakov
počas prestávky už nie je viac
možné vďaka Hybrid cylindrickej vložke.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Technické informácie
Mechanické uvnitř

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

Dĺžka cylindrickej vložky
vonku A v mm (Elektronika)

31 | 36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Dĺžka cylindrickej vložky
vnútri I v mm (Mechanika)

36 | 41 | 46 | + 5 mm …
Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel | MP – leštená mosadz
PB – patinovaná hnedá | PS – patinovaná čierna

Technická montážna situácia

FLU – montážna situácia nezávislá od polohy

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

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

Uzamykací nos

SRP – okrúhly profil | BIF – Biffar | Z10 – ozubené koliesko 10 |
Z18 – ozubené koliesko 18

Dodatočný certifikát

SKG – SKG***

Bezpečnostné znaky AirKey

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
odvŕtaniu | Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ | Šifrovanie
ECDSA a AES

Tvar profilu

Dĺžka cylindrickej vložky

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče
a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov
podľa EN 15684 | Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho
zámku k osi kľučky 35 mm Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu

Povinná možnosť

BSZ - Obojstranne uzamykateľná cylindrická vložka

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey Hybrid | Upevňovacia skrutka
cylindrickej vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny návod |
Dôležité upozornenia

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Testované podľa CE | EN 1634: 30 minút | EN 1634: 90 minút |
stupeň ochrany IP65 | EN1303 | EN 15684: 1.6.B.3.A.F.3.2 |
SKG***

Technická
montážna situácia

Uzamykací nos

Dodatočný certifikát

Cylindrická vložka
AirKey

Normy a smernice

Voliteľné možnosti

Online správa AirKey

Povrchová úprava

Bezpečnostné znaky mechaniky pozri Dátový list 4KS (A/4KS) | ICS (A/ICS)

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Prevedenia

Príslušenstvo

Objednanie
Kód výrobku

E.[A/Systém].PZ.RDZ-S.[Dĺžka cylindrickej vložky: vonku A/
Dĺžka cylindrickej vložky: vnútri I].[Povrchvá úprava].[Technická
montážna situácia].BSZ.[Voliteľná možnosť]

Príklad

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

¹ V príprave
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E

PZ

Obojstranne
uzamykateľná
cylindrická vložka

Dodatočný certifikát1
(voliteľné)

Uzamykací nos
(voliteľné)

Predĺžená
os vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

Technická
montážna situácia

Povrchová
úprava

Dĺžka cylindrickej
vložky vnútri I

Dĺžka cylindrickej
vložky vonku A

Model

Produktová kategória

Systém

Cylindrická vložka AirKey | Verzie a voliteľné možnosti (Hybrid)
Produktová
oblasť

/

BSZ

SKG

SKG***

A/MCS

A/4KS

A/3KS

FLU

Montážna situácia
nezávislá od polohy

A/ICS

A/EP5M

A/EP5

A/EP6

I

A

››

››

››

DZ-S

RDZ-S

...

›› ››

...

››

Znázornenie cylindrickej vložky v europrofile
K dispozícii aj v okrúhlom profile

RDZ-S k
dispozícii
iba v
ICS

›
›
›

Dĺžka cylindrickej vložky vonku A od 31 mm
Dĺžka cylindrickej vložky vnútri I od 36 mm
v 5 mm krokoch
Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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AV15

SEP

››

Europrofil*

SRP

››

Okrúhly profil*

BIF

››

Biffar

Z10

››

Ozubené koliesko 10

Z18

››

Ozubené koliesko 18
*Uviesť pri odchyľujúcom sa
profile cylindrickej vložky

Správne dĺžky cylindrickej vložky
› Dĺžky cylindrickej vložky A, resp. I sa merajú od
stredu skrutky cylindrickej vložky až po hranu
telesa. Zvolená dĺžka cylindrickej vložky nesmie
presahovať kovanie o viac ako 3 mm.

Špeciálne uzamykacie nosy a
ozubené kolieska

›

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

A

Online správa AirKey

AV10

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

››

AV05

Cylindrická vložka
AirKey

››

››

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach
s ochranou proti
vytiahnutiu jadra vložky.

Cylindrickou vložkou AirKey sa dá
vybaviť aj pri zvláštnych zámkoch,
napr. pri viacbodovom zamykaní.

I

Štandardne: A + I ≤ 92 mm, nadmerná dĺžka: A + I ≥ 97 mm

NI

Nikel

NP

Leštený nikel

MP

Leštená mosadz

PB

Patinovaná hnedá

PS

Patinovaná čierna
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Cylindrická vložka AirKey | Škandinávska oválna vložka SKA
Popis projektu
Airkey- oválna vložka je
ideálnym riešením pre dvere
so škandinávskymi zámkami,
pri ktorých je nevyhnutné

IP65

iba jednostranné oprávnenie
odomykania a je kladený dôraz
na najvyššie bezpečnostné
požiadavky.

EN
15684

SS
3522

Technické informácie

Škandinávske zámky s
jednostranným dopytovaním
na oprávnenie
Oválna cylindrická vložka
AirKey je ideálna pre dvere so
škandinávskymi zámkami v
exteriéri

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

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

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa
EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65
|EN15684 |SSF 3522

Technická montážna
situácia

Vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými
vplyvmi. Štandardne s montážna situácia
nezávislá od polohy funkciou FLU

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky
na kľúče a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0
(BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom
prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | 2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia |
Uzamykací nos dodáva Reseller

Objednanie
Kód výrobku

E.A.PZ.SKA.31.[Povrchová úprava].[Voliteľná
možnosť]

Príklad

E.A.PZ.SKA.31.NI

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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AirKey cylinder | Škandinávska oválna vložka SKI
Popis projektu
Airkey- oválna vložka je
ideálnym riešením pre dvere
so škandinávskymi zámkami,
pri ktorých je nevyhnutné

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Škandinávske zámky s
jednostranným dopytovaním
na oprávnenie
Oválna cylindrická vložka
AirKey je ideálne vhodná
pre dvere so škandinávskymi
zámkami v interiéri.

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

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

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa
EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65
|EN15684

Technická montážna
situácia

Vnútorné dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými
vplyvmi. Štandardne s montážna situácia
nezávislá od polohy funkciou FLU

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky
na kľúče a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0
(BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom
prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | 2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia |
Uzamykací nos dodáva Reseller

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Technické informácie

Online správa AirKey

EN
15684

Cylindrická vložka
AirKey

IP65

iba jednostranné oprávnenie
odomykania a je kladený dôraz
na najvyššie bezpečnostné
požiadavky.

Objednanie
Kód výrobku

E.A.PZ.SKI.31.[Povrchová úprava].[Voliteľná
možnosť]

Príklad

E.A.PZ.SKI.31.NI
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AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka AirKey | Škandinávska bezpečnostná vložka AZ37
Popis projektu
AirKey-Security-Vonkajšia
vložka je ideálnym riešením
pre dvere so škandinávskymi
zámkami, pri ktorých je
nevyhnutné iba jednostranné

IP65

oprávnenie odomykania a je
kladený dôraz na najvyššie
bezpečnostné požiadavky
týkajúce sa vonkajšieho
použitia.

EN
15684

SS
3522

Technické informácie
Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

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

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa
EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65
|EN15684 |SSF 3522

Technická montážna
situácia

Vonkajšie dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi
poveternostnými vplyvmi.

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky
na kľúče a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0
(BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom
prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey |2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia

Objednanie
Kód výrobku

E.A.AI.AZ37.SEC.[Povrchová úprava].[Voliteľná
možnosť]

Príklad

E.A.AI.AZ37.SEC.NI

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Cylindrická vložka AirKey | Škandinávska bezpečnostná vložka IZ37
Popis projektu
AirKey-Security-Vnútorná
vložka je ideálnym riešením
pre dvere so škandinávskymi
zámkami, pri ktorých je
nevyhnutné iba jednostranné

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

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

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa
EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65
|EN15684

Technická montážna
situácia

Vnútorné dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými
vplyvmi.

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky
na kľúče a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0
(BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom
prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey |2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Technické informácie

Online správa AirKey

EN
15684

Cylindrická vložka
AirKey

IP65

oprávnenie odomykania a je
kladený dôraz na najvyššie
bezpečnostné požiadavky
týkajúce sa vnútorného
použitia.

Objednanie
Kód výrobku

E.A.AI.IZ37.SEC.[Povrchová úprava].[Voliteľná
možnosť]

Príklad

E.A.AI.IZ37.SEC.NI
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AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka AirKey | Škandinávska bezpečnostná vložka AZ38
Popis projektu
„AirKey-Security-Vonkajšia
vložka je ideálnym riešením
pre dvere so škandinávskymi
zámkami, pri ktorých je
nevyhnutné iba jednostranné

IP65

oprávnenie odomykania a je
kladený dôraz na najvyššie
bezpečnostné požiadavky
týkajúce sa vonkajšieho
použitia.

EN
15684

SS
3522

Technické informácie
Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

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

Rozeta cylindrickej
vložky Nórsko

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

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa
EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65
|EN15684 |SSF 3522

Technická montážna
situácia

Vonkajšie dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi
poveternostnými vplyvmi.

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky
na kľúče a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0
(BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom
prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey |2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia

Objednanie
Kód výrobku

E.A.AI.AZ38.NOR.[Povrchová úprava].[Voliteľná
možnosť]

Príklad

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

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Cylindrická vložka AirKey | Škandinávska bezpečnostná vložka IZ38
Popis projektu
„AirKey-Security-Vnútorná
vložka je ideálnym riešením
pre dvere so škandinávskymi
zámkami, pri ktorých je
nevyhnutné iba jednostranné

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

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

Rozeta cylindrickej
vložky Nórsko

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

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa
EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65
|EN15684

Technická montážna
situácia

Vnútorné dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými
vplyvmi.

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky
na kľúče a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0
(BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom
prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey |2 ks lítiových batérií
CR2 | Montážny návod | Dôležité upozornenia

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Technické informácie

Online správa AirKey

EN
15684

Cylindrická vložka
AirKey

IP65

oprávnenie odomykania a je
kladený dôraz na najvyššie
bezpečnostné požiadavky
týkajúce sa vnútorného
použitia.

Objednanie
Kód výrobku

E.A.AI.IZ38.NOR.[Povrchová úprava].[Voliteľná
možnosť]

Príklad

E.A.AI.IZ38.NOR.NI.AV05.R0N6
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AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Predĺžená
os vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach
s ochranou proti
vytiahnutiu jadra vložky.

AV05

5 mm

AV10

10 mm

AV15

15 mm

››

››

31

››

SKA

SKI

NI

Nikel

NP

Leštený nikel

MP

Leštená mosadz

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

PZ

Povrchová
úprava

A

Dĺžka cylindrickej
vložky/
Verzia

Produktová
kategória

E

Typ konštrukcie

Systém

Cylindrická vložka AirKey |
Verzie a voliteľné možnosti (Škandinávia)
Produktová
oblasť
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Rozeta cylindrickej
vložky Nórsko

*Iba pre N0R

R0N6

R0N8

R0N13

6 mm*

8 mm*

13 mm*

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

››

AZ37

SEC

Vonkajšia cylindrická vložka

AZ38

N0R

Vonkajšia cylindrická vložka

IZ37

SEC

Vnútorná cylindrická vložka

IZ38

N0R

Vnútorná cylindrická vložka

10 mm

NI

Nikel

NP

Leštený nikel

MP

Leštená mosadz

AV15

15 mm

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

AV10

››

5 mm

››

AV05

Online správa AirKey

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach
s ochranou proti
vytiahnutiu jadra vložky.

Cylindrická vložka
AirKey

Predĺžená
os vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

Povrchová
úprava

Produktová
kategória

AI

Dĺžka cylindrickej
vložky/
Verzia

Systém

A

Typ konštrukcie

Produktová
oblasť

E
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AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka AirKey |
Austrálska profilová cylindrická vložka A0
Náhľad
zvonku

Normy a smernice

IP65

Polvložka AirKey je ideálne
riešenie pre dvere alebo
kľúčové spínače s austrálskym
oválnym profilom, pri ktorých
je potrebné iba jednostranné

dopytovanie na oprávnenie a
dôraz sa kladie na maximálnu
bezpečnosť v interiéri a
exteriéri.

A1

36
51
56
81

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

A1
32
47
52
77

Montážny typ
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 94

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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36 | 51 | 56 | 81

Povrchová úprava

NI – nikel | MP – leštená mosadz

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

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

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
vytiahnutiu jadra | Integrovaný bezpečnostný prvok certifikovaný
podľa EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče
a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov |
Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi kľučky
35 mm | Stupeň ochrany IP65
Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny
návod | Dôležité upozornenia | Uzamykací nos dodáva Reseller

Povrchová úprava

Voliteľné možnosti
Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Príslušenstvo

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 84
Príslušenstvo pozri ›› strana 94

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Cylindrická vložka
AirKey

Pamäť udalostí

Dĺžka cylindrickej vložky

Online správa AirKey

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Technické informácie

Objednanie
Kód výrobku

E.A.PZ.A0V.[Dĺžka cylindrickej vložky vonku A].[Povrchová
úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.A.PZ.A0V.36.NI
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AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka AirKey | Vonkajšia cylindrická vložka AZ29 – RC1
Náhľad
zvonku

Normy a smernice

IP65

Vonkajšia cylindrická vložka
je ideálne riešenie pre dvere s
austrálskymi prídavnými zámkami, pri ktorých je potrebné
iba jednostranné dopytovanie
na oprávnenie a dôraz sa kla-

die na maximálnu bezpečnosť
v interiéri a exteriéri.

Montážny typ
Na montáž potrebujete
špeciálny montážny nástroj
›› strana 94

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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do 71 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | MP – leštená mosadz

Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

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

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto
žiadaného zlomu na vonkajšom gombíku | Zapojenie iba
pri prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
vytiahnutiu jadra | Integrovaný bezpečnostný prvok certifikovaný
podľa EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES
Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi bezpečnostnými
požiadavkami a špeciálnymi poveternostnými vplyvmi. Vhodná
na montáž do protipožiarnych dverí.

Kompatibilné identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče
a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od batérie) |
Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov |
Min. vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi kľučky
35 mm | Stupeň ochrany IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey |2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny
návod | Dôležité upozornenia

Voliteľné možnosti
Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Príslušenstvo

Prevedenia a voliteľné možnosti
pozri ›› strana 84
Príslušenstvo pozri ›› strana 94

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Cylindrická vložka
AirKey

Normy a smernice

Povrchová úprava

Online správa AirKey

Dĺžka cylindrickej vložky vonku
A v mm

Prevedenia

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Technické informácie

Objednanie
Kód výrobku

E.A.AI.AZ29.RC1.[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.A.AI.AZ29.RC1.NI

83

AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach s
ochranou proti vytiahnutiu jadra.

5 mm

AV10

››

Europrofil

10 mm

AV15

15 mm

››

AV05

››

Povrchová úprava

Dĺžka cylindrickej

A

Konštrukcia

E

Produktová
kategória

Systém

Cylindrická vložka AirKey | Verzie a voliteľné možnosti (Austrália)
Produktová
oblasť

NI

››

Nikel

MP

››

Leštená mosadz

A

››

...

››

A
36

PZ

››

A0V

››

51

Polvložka

56
81
RC1

AI

››

AZ29

››

Vonkajšia cylindrická vložka

Uzamykací nos
› Vhodný uzamykací nos dodáva
výrobca zámku

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

85

Cylindrická vložka
AirKey

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Online správa AirKey

AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka AirKey | Páková vložka MB19
Popis projektu
AirKey - Páková vložka môže
byť použitá jednak pri montáži
na plechové ako i drevené
dvere pri vnútornom ako i vo
vonkajšom použití a dodáva sa

s jedným závitom (priemer 19
mm) a jednou maticou.

IP65

Technické informácie
Dĺžka cylindrickej
vložky vonku A v mm

23 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

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

Zamykanie

ST[A-H] - Zamykanie A-H

Uzamykacia páka

H[XX][A] – páčka pre plechové schránky
a vitríny | HB[XX][A] – páčka pre zostavy
poštových schránok | HB01[A][B] – páčka
vodorovná HB01[A][B] | 0SN - Bez zámkového
nosa / páky

Bezpečnostné znaky

Zablokovaná páčka | Blokujúci gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa
EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna
situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi
poveternostnými vplyvmi. Štandardne s FVS –
Funkcia uzamknutého nosa

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky
na kľúče a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0
(BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Príklady použitia

Výveska
Cylindrická vložka s páčkou
AirKey sa obzvlášť hodí na
namontovanie do sklenených
vitrín.

Poštová schránka
Vhodné pre použitie v
poštových schránkach v
interiéri i exteriéri.

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom
prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | Upevňovacia matica
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny
návod | Dôležité upozornenia

Objednanie
Kód výrobku

E.A.HB.MB19.23.[Povrchová úprava].FVS.
[Voliteľná možnosť]

Príklad

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

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Cylindrická vložka AirKey | Páková vložka MB22
Popis projektu
AirKey - Páková vložka môže
byť použitá jednak pri montáži
na plechové ako i drevené
dvere pri vnútornom ako i vo
vonkajšom použití a dodáva sa

s jedným závitom (priemer 22
mm) a jednou maticou.

27 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

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

Zamykanie

ST[A-H] - Zamykanie A-H

Uzamykacia páka

H[XX][A] – páčka pre plechové schránky
a vitríny | HB[XX][A] – páčka pre zostavy
poštových schránok | HB01[A][B] – páčka
vodorovná HB01[A][B] | 0SN - Bez zámkového
nosa / páky

Bezpečnostné znaky

Zablokovaná páčka | Blokujúci gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa
EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna
situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi
poveternostnými vplyvmi. Štandardne s FVS –
Funkcia uzamknutého nosa

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky
na kľúče a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0
(BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Príklady použitia

Bezpečný v šatňovej skrinke
Táto cylindrická vložka s
páčkou umožňuje bezpečné
uzamknutie šatňových skriniek
a šatňových zariadení.

Poštová schránka
Vhodné pre použitie v
poštových schránkach v
interiéri i exteriéri.

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom
prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | Upevňovacia matica
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny
návod | Dôležité upozornenia

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Dĺžka cylindrickej
vložky vonku A v mm

Cylindrická vložka
AirKey

Technické informácie

Online správa AirKey

IP65

Objednanie
Kód výrobku

E.A.HB.MB22.27.[Povrchová úprava].FVS.
[Voliteľná možnosť]

Príklad

E.A.HB.MB22.27.NI.FVS.AV05.STA.H7233
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AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka AirKey | Páková vložka MB27
Popis projektu
AirKey - Páková vložka môže
byť použitá jednak pri montáži
na plechové ako i drevené
dvere pri vnútornom ako i vo
vonkajšom použití a dodáva sa

s jedným závitom (priemer 27
mm) a jednou maticou.

IP65

Technické informácie
Dĺžka cylindrickej
vložky vonku A v mm

27 mm

Povrchová úprava

NI – nikel | NP – leštený nikel| MP – leštená
mosadz

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka

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

Zamykanie

ST[A-H] - Zamykanie A-H

Uzamykacia páka

H[XX][A] – páčka pre plechové schránky
a vitríny | HB[XX][A] – páčka pre zostavy
poštových schránok | HB01[A][B] – páčka
vodorovná HB01[A][B] | 0SN - Bez zámkového
nosa / páky

Bezpečnostné znaky

Zablokovaná páčka | Blokujúci gombík proti
manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na
vonkajšom gombíku | Zapojenie iba pri
prítomnosti oprávnenia | Pamäť udalostí |
Ochrana proti vytiahnutiu jadra | Integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa
EAL5+ | Šifrovanie ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna
situácia

Vnútorné a vonkajšie dvere s maximálnymi
bezpečnostnými požiadavkami a špeciálnymi
poveternostnými vplyvmi. Štandardne s FVS –
Funkcia uzamknutého nosa

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky
na kľúče a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0
(BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti
od batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Min.
vzdialenosť od čela zadlabávacieho zámku k osi
kľučky 35 mm | Stupeň ochrany IP65

Príklady použitia

Rozvodná skriňa
S touto cylindrickou vložkou s
páčkou sa dajú do uzamykacieho systému integrovať dokonca
aj technické rozvodné skrine.

Poštová schránka
Vhodné pre použitie v
poštových schránkach v
interiéri i exteriéri.

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom
prúdu

Rozsah dodávky

Cylindrická vložka AirKey | Upevňovacia matica
vložky | 2 ks lítiových batérií CR2 | Montážny
návod | Dôležité upozornenia

Objednanie
Kód výrobku

E.A.HB.MB27.27.[Povrchová úprava].FVS.
[Voliteľná možnosť]
E.A.HB.MB27.27.NI.FVS.AV05.STA.H7233

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Cylindrická vložka
AirKey

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Online správa AirKey

AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Páčka

Uzamykacia dráha

Predĺžená
os vonkajšieho gombíka
(voliteľné)

HB

Povrchová
úprava

Produktová
kategória

A

Dĺžka cylindrickej
vložky/
Verzia

Systém

E

Typ konštrukcie

Produktová
oblasť

Cylindrická vložka AirKey | Verzie a voliteľné možnosti
(cylindrická vložka s páčkou)

FVS

Otvory

23

22
mm

MB22

27

27
mm

MB27

27

Predĺžená os
vonkajšieho gombíka
› Toto môže byť potrebné
pri použití cylindrických
vložiek v kovaniach
s ochranou proti
vytiahnutiu jadra vložky.

AV05

5 mm

AV10

10 mm

AV15

15 mm

››

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

MB19

››

19
mm

››

90

Páčkový program EVVA
K týmto cylindrickým vložkám sa hodí
páčkový program EVVA od strany 92
› Štandardná páčka: H7233
› 0SN - Bez zámkového nosa / páky

›

...

›

Uzamykacia dráha zľava nahor

›

Uzamykacia dráha sprava nahor

›

Uzamykacia dráha zľava nadol

›

Uzamykacia dráha sprava nadol

›

Uzamykacia dráha zhora doľava

›

Uzamykacia dráha zhora doprava

STG

›

Uzamykacia dráha zdola doľava

STH

›

Uzamykacia dráha zdola doprava

STA

NP

Leštený nikel

MP

Leštená mosadz

STB

STC

STD

STE

Vodorovná páčka

Nikel

Kolmá páčka

NI

Standard

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

STF

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Štandardná uzamykacia dráha STA
Voliteľné možnosti uzamykacích dráh
STB–STH

Cylindrická vložka
AirKey

›

Online správa AirKey

Uzamykacie dráhy

Príklad
Uzamykacia dráha STF s
kolmou páčkou

›

zatvorené

otvorené
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AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
CYLINDRICKÁ VLOŽKA AIRKEY | VÝHODY | CYLINDRICKÁ VLOŽKA V EUROPROFILE A OKRÚHLOM PROFILE | CYLINDRICKÁ VLOŽKA HYBRID | ŠKANDINÁVSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA |
AUSTRÁLSKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA | CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PÁČKOU | PRÍSLUŠENSTVO

Cylindrická vložka AirKey | Verzie a voliteľné možnosti
(cylindrická vložka s páčkou)
H

H

Vodorovná zatváracia páka EVVA pre plechové schránky a vitríny.

H72[A]

H87[A]

H92[A]

H95[A]

Dĺžka páčky A v mm:
18 | 26 | 27 | 33 | 37 | 40 | +5 ... | 85

Dĺžka páčky A v mm:
33 | 40 | 45 | 65

Dĺžka páčky A v mm:
41 | 48 | 52

Dĺžka páčky A v mm:
45 | 50

H98[A]

H89[A]

H91[A]

H97[A]

Dĺžka páčky v mm:
47

Dĺžka páčky A v mm:
27

Dĺžka páčky A v mm:
39 | 59 | 65

Dĺžka páčky A v mm:
33 | 37 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70

Kolmá zatváracia páka EVVA pre plechové schránky a vitríny.

H6326

H6423

H73[A]

H88[A]

Dĺžka páčky v mm:
26

Dĺžka páčky v mm:
23

Dĺžka páčky A v mm:
26 | 33 | 36 | 40 | +5 ... | 80

Dĺžka páčky A v mm:
45 | 65

H9048

H94[A]

H9939

H96[A]

Dĺžka páčky v mm:
48

Dĺžka páčky A v mm:
33 | 41 | 59

Dĺžka páčky v mm:
39

Dĺžka páčky A v mm:
33 | 45 | 50 |

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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HB0230

HB0329

HB0429

HB0628

Dĺžka páčky v mm:
30

Dĺžka páčky v mm:
29

Dĺžka páčky v mm:
29

Dĺžka páčky v mm:
28

HB0728

HB0828

HB1029

HB[A][B]

Dĺžka páčky v mm:
28

Dĺžka páčky v mm:
28

Dĺžka páčky v mm:
29

Dĺžka páčky [A][B] v mm:
[22][14] | [22][17] | [22][22] |
[28][17] | [28][22]

Online správa AirKey

Vodorovná zatváracia páka EVVA pre plechové poštové schránky a ďalšie možnosti použitia.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Cylindrická vložka
AirKey

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

HB
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Cylindrická vložka AirKey | Príslušenstvo
Montážny nástroj pre cylindrickú vložku AirKey
Tento špeciálny nástroj je potrebný na montáž a demontáž elektronického gombíka
a na výmenu batérie.
Kód výrobku

E.ZU.PZ.ZW01

Set montážneho nástroja 2 pre cylindrické vložky a visiace zámky AirKey
Tento špeciálny nástroj je potrebný na montáž a demontáž elektronického gombíka, na výmenu
batérie a špeciálne na montáž visiaceho zámku. Dodatočne je obsiahnutý aretačný kolík na
zablokovanie jadra cylindrickej vložky.
Kód výrobku

E.ZU.PZ.ZWD

Núdzový zdroj prúdu
Ak by sa batérie pri nízkom stave napriek výstražnému upozorneniu včas nevymenili, potrebujete
núdzový zdroj prúdu, aby cylindrická vložka AirKey bola zásobovaná potrebným napätím.
Kód výrobku

E.ZU.ALLG.NG3

Súprava na výmenu batérií
Súprava na výmenu batérií vrát. 10 tesnení (1x PZ9, 1x PZ7, 2x CR2).
Kód výrobku

E.TE.PZ.PZ14

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Set náhradných batérií
Set náhradných batérií, pozostávajúci z 10 ks, batérie CR2.
Kód výrobku

E.ZU.ALLG.B-CR2.M10

Tesniaca podložka visiaceho zámku IP65
E.TE.HA.HA1

Cylindrická vložka
AirKey

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Kód výrobku

Online správa AirKey

Symbolické vyobrazenie

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Potrebujete náhradné diely?
Náš komplexný sortiment náhradných dielov
nájdete v katalógu náhradných dielov na
partnerskom portáli EVVA na partner.evva.sk
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Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Geotagging
Visiace zámky AirKey
sa cez aplikáciu AirKey
dajú jednoducho nájsť
prostredníctvom geoinformácií.

Protokolovanie
V online správe máte o
visiacom zámku neustály
prehľad. Kedy a kto ho
uzamykal. Tu najrýchlejším
spôsobom udeľujete aj
prístupové oprávnenia.

IP65
Vďaka triede ochrany IP65 sa
visiaci zámok môže používať
tak vnútri, ako aj vonku a je
chránený aj voči tryskajúcej
vode a prachu.

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Reťazové upevnenie
Svoje plné nasadenie ukazuje
visiaci zámok aj na reťazi.
Ak je nasadený spôsobom
zabezpečujúcim proti krádeži,
nemožno ho odstrániť ani
omylom.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Visiaci zámok AirKey

Cylindrická vložka
AirKey

Závory
Spoľahlivé zabezpečenie závor
s časovo riadenou reguláciou
prístupu – možné s visiacim
zámkom AirKey. A kľúč k nemu
je priamo v smartphone.

Online správa AirKey

Visiaci zámok AirKey

97

AIRKEY | KATALÓG PRODUKTOV
VISIACI ZÁMOK AIRKEY | VÝHODY | HM24-S | VERZIE A VOLITEĽNÉ MOŽNOSTI

Visiaci zámok AirKey | HM24-S
Popis produktu
Visiaci zámok AirKey HM24-S
so strmeňom z vytvrdenej
ocele sa hodí na zabezpečenie
závorových zariadení, žalúzií,
depozitov a archívnych kontajnerov.

Dajú sa jednoducho a tiež
dodatočne integrovať do
uzamykacích systémov AirKey.
Každé otvorenie a zatvorenie
sa samozrejme protokoluje
v online správe.

IP65

Technické informácie
Vyhotovenie strmeňa
nerezová oceľ so
svetlou výškou v mm
Povrchová úprava

NI – nikel

Voliteľné možnosti
bezpečnostných
znakov

BS – Ochrana strmeňa so svetlou šírkou 12 mm
| KB - Reťazové upevnenie

Bezpečnostné znaky

Voľne sa otáčajúci vonkajší gombík proti manipulácii | Miesto žiadaného zlomu na vonkajšom
gombíku | Zapojenie iba pri prítomnosti
oprávnenia | Pamäť udalostí | Ochrana proti
vytiahnutiu jadra | Integrovaný bezpečnostný
prvok certifikovaný podľa EAL5+ | Šifrovanie
ECDSA a AES

Normy a smernice

Testované podľa CE, stupeň ochrany IP65

Technická montážna
situácia

Odporúčané pre stacionárne využitie

Kompatibilné
identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky
na kľúče a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0
(BLE) | NFC

Batéria

2 ks lítiových batérií CR2 | až do 30 000 cyklov

Signalizácia

Optická + akustická

Podmienky používania

Okolitá teplota -20 °C až +55 °C (v závislosti od
batérie) | Vlhkosť vzduchu < 90 %, nekondenzujúca | pre 100 000 cyklov | Stupeň ochrany
IP65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

BLE | NFC | Spojenie s núdzovým zdrojom
prúdu

Rozsah dodávky

Visiaci zámok | Tesnenia | Batérie | Nie je
obsiahnuté: Potrebný montážny nástroj E.ZU.
PZ.ZWD

Príklady použitia

Zabezpečenie depozitu
Petlica a visiaci zámok uzatvárajú dvere depozitov alebo
pivníc.

Serverová skriňa
Spoľahlivé zabezpečenie
citlivých oblastí.

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

Objednanie
Kód výrobku

E.A.HA.HM24-S.[S/N svetlá výška v mm].
[Povrchová úprava].[Voliteľná možnosť]

Príklad

Visiaci zámok AirKey HM24-S s nerezovým
strmeňom so svetlou výškou 30 mm, poniklovanou povrchovou úpravou: E.A.HA.HM24-S.
N30.NI

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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HM24-S

Voliteľná
možnosť

Konštrukcia

HA

Voliteľná
možnosť

Produktová
kategória

A

Povrchová úprava

Systém

E

Vyhotovenie strmeňa/
svetlá výška

Produktová
oblasť

Verzie a voliteľné možnosti

NI

KB

N..

Oceľový
strmeň

Nerezový
strmeň

S30

17 mm

-

30 mm

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

Cylindrická vložka
AirKey

S17

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

S..

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

BS

Visiaci zámok AirKey

Štandardná verzia
Svetlá výška 30 mm
Nerezový strmeň

Nikel

svetlá výška

NI

Online správa AirKey

Reťazové upevnenie

Ochrana strmeňa
Iba v kombinácii
s vyhotovením strmeňa S17
(oceľový strmeň, svetlá výška 12 mm).
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Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Nástenná čítačka
AirKey

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Visiaci zámok AirKey

Cylindrická vložka
AirKey

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Online správa AirKey

Nástenná čítačka AirKey
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Nástenná čítačka AirKey | Výhody
Dizajn
Ďalšie výhody
Optická a akustická indikácia
stavu a funkcie
› Trvalé osvetlenie symbolu
RFID

›

Ušľachtilý dizajn
Odolný vďaka vysoko kvalitnej
sklenej prednej časti a prostredníctvom plochej konštrukčnej
výšky sa dokonale integruje do
každého prostredia.

Nástenná čítačka
komunikuje
Optická a akustická spätná
väzba k úspešnému oprávneniu, zamietnutiu alebo upozorneniu na údržbovú úlohu.

18 farebných kombinácií
Sklená predná časť a rám k dispozícii vo farbách biela, strieborná a čierna – rám s matným
alebo lešteným povrchom.

Funkcia
Ďalšie výhody
› S funkciou čiernej listiny
› Protokol udalostí
zaznamenávajúci posledných
1 000 udalostí

Ovládanie uzamykacích
prvkov
Od elektrického otvárača dverí
po elektromotorickú cylindrickú
vložku – s nástennou čítačkou
AirKey sa môžu ovládať najrozmanitejšie uzamykacie prvky.

Kompatibilná s prvkami
riadenia
Celkom jednoduché ovládanie
automatických posuvných
dverí, závorových zariadení
a výťahov.

Handsfree (Android)
Prostredníctvom Bluetooth
odomyká nástenná čítačka
už pri priblížení. Dosah sa dá
nastaviť.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Technika

Montáž

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Ďalšie výhody
› Rýchla, jednoduchá montáž
› Praktický zbernicový systém
› K dispozícii rám pre montáž
na omietku a pod omietku
› Nie je potrebný žiadny
špeciálny montážny nástroj
› Podpora prostredníctvom
montážnych videí
a montážneho návodu

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

1. Pripojenie inštalačnej
dosky
Na jednu riadiacu jednotku sa
môže pripojiť jedna nástenná
čítačka.

Bildidee: Hand mit
Schraubenzieher
schraubt Rahmen an

2. Rám pod omietku sa
naskrutkováva na krabicu
pod omietkou
Voliteľne je tiež k dispozícii rám
na omietku.

Wandleser in den
Rahmen drücken

3. Pripojenie nástennej
čítačky
Kábel nástennej čítačky sa
nastrčí do dosky a nástenná
čítačka do rámu.

Cylindrická vložka
AirKey

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Ovládanie prostredníctvom
systémov tretích strán
Aktivovanie elektrického
otvorenia bezpotenciálovým
kontaktom.

Visiaci zámok AirKey

Vysoká ochrana proti
manipulácii
Riadiaca jednotka sa dá bezpečne namontovať v interiéri.
Nástenná čítačka neposkytuje
žiadnu plochu umožňujúcu
narušenie s cieľom manipulácie.

Nástenná čítačka
AirKey

Vždy a všade
Nástenná čítačka AirKey so
stupňom ochrany IP65 vydrží aj
v tých najnepriaznivejších exteriérových podmienkach.

Online správa AirKey

Ďalšie výhody
› Vzdialenosť až do
100 m medzi nástennou
čítačkou a riadením
› Šifrovanie ECDSA a AES
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Normy a smernice

80.5

78

Einzelrahmen

IP65

78

Nástenná čítačka AirKey v kombinácii s riadiacou jednotkou
nástennej čítačky sa hodí na
ovládanie elektronických uzamykacích prvkov vo dverách
všetkého druhu. Napr. pre
posuvné a otočné dvere,

pre elektronický otvárač dverí,
vo výťahoch a v elektronických
turniketoch.
Pri tomto sa nástenná čítačka
AirKey najlepšie hodí pre interiér a exteriér.

Vľavo: Čelný pohľad na
nástennú čítačku s rámom
pod omietku

15

Wanddichtung (Einzeldose)

Größe
1
2

20.06.2013
AT221000-B-KT
Wandleser

L
2
4

Nástenná čítačka AirKey

80.5

Stred: Čelný pohľad
na nástennú čítačku
s montážou pod omietku
(RU)

L

Vpravo: Bočný pohľad
na nástennú čítačku
s montážou na omietku (RA)

Ideálna pre garážové brány
S nástennou čítačkou AirKey,
vo farbe hodiacej sa k Vašej
fasáde, sa dajú otvárať aj
garážové brány.

Tlačidlo vstupu-výstupu
Prostredníctvom tlačidla na
dverách sa môže ovládať
bezpotenciálový kontakt relé
v CU.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

75.5

75.5

Ideálna pre uzamykacie
prvky
Nástenná čítačka AirKey je
vhodná aj na ovládanie elektromotorických cylindrických
vložiek.
75.5

Ideálna pre otvárače dverí
Aktivujte elektrický otvárač
dverí alebo motorové zámky
bezpečnostných dverí nástennou čítačkou AirKey.

PIN

Fingerprint

Príklady použitia

75.5
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Verzie

Druh montáže

RU – rám pod omietku | RA – rám na omietku

Farba skla

SW – čierna | SI – strieborná | WS – biela

Farba rámu

SWM – matná čierna | SWP – leštená čierna | WSM – matná
biela WSP – leštená biela | SIM – matná strieborná | SIP –
leštená strieborná

Bezpečnostné znaky

Nástenná čítačka je priestorovo oddelená od riadiacej jednotky
| sklená platňa s hrúbkou 4 mm | pamäť udalostí | integrovaný
bezpečnostný prvok certifikovaný podľa EAL5+ | šifrovanie
ECDSA a AES

Farba skla

Normy a smernice

Testované podľa CE | stupeň ochrany IP65

Technická montážna situácia

Interiér a exteriér | do 100 m vzdialenosti medzi nástennou
čítačkou a riadiacou jednotkou (odporúčaný typ kábla CAT5,
max. 100 m, Rloop max. 2 Ω)

Farba rámu

Rozmery

80 × 80 × 15 mm

Kompatibilné identifikačné
technológie

Smart karty s NFC ako kartové médiá, prívesky na kľúče
a kombinované kľúče | Bluetooth 4.0 (BLE) | NFC

Napájanie napätím

Zásobuje sa spoločne cez riadiacu jednotku nástennej čítačky

Podmienky používania

Okolitá teplota -25 °C až +70 °C | Vlhkosť vzduchu < 90 %,
nekondenzujúca | stupeň ochrany IP 65

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí
BLE | NFC | Riadiaca jednotka AirKey | Spínacie vstupy a výstupy

Rozsah dodávky

Druh montáže RA – rám na omietku: Nástenná čítačka AirKey,
Rám pod omietku s rámom na omietku, Skrutková súprava,
Demontážny nástroj, Montážny návod, Dôležité upozornenia |
Druh montáže RU – rám pod omietku: Nástenná čítačka AirKey,
Rám pod omietku, 2 stenové tesnenia, Skrutková súprava,
Demontážny nástroj, Montážny návod, Dôležité upozornenia

Online správa AirKey

Verzie
pozri ›› strana 108

Nástenná čítačka
AirKey

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Visiaci zámok AirKey

Cylindrická vložka
AirKey

Rozhrania

Druh montáže

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Technické informácie

Objednanie
Kód výrobku

E.A.WL.[Druh montáže].[Farba skla].[Farba rámu]

Príklad

E.A.WL.RU.SW.SWP
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Nástenná čítačka AirKey | Riadiaca jednotka

Normy a smernice

IP54

Riadiaca jednotka pre nástennú
čítačku AirKey slúži na ovládanie elektronických uzamykacích
prvkov vo dverách všetkého
druhu. Napr. pre posuvné a
otočné dvere, pre elektronický
otvárač dverí, pre výťahy,

v elektronických turniketoch a
mnohých iných.
Riadiaca jednotka sa prevádzkuje v kombinácii s nástennou
čítačkou AirKey.

Príklady použitia

Ein-Austrittstaster an
der Rezeption

Jednoduché umiestnenie
Vďaka kompaktnosti poskytuje
početné montážne možnosti,
ako sú medzistropy, rozvodné
skrine, na omietku a oveľa viac.

Vysoký spínací výkon
Riadiaca jednotka disponuje
relé so spínacím výkonom max.
250 VAC.

Tlačidlo vstupu-výstupu
Prostredníctvom tlačidla na
dverách sa môže ovládať
bezpotenciálový kontakt relé
v CU.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

106

Technické informácie
Normy a smernice

Testované podľa CE | Stupeň ochrany IP54

Technická montážna situácia

Zoskrutkovanie: Medzistropy, rozvodné skrine | do 100 m
vzdialenosti medzi nástennou čítačkou a riadiacou jednotkou
(odporúčaný typ kábla CAT5, max. 100 m, Rloopmax. 2 Ω)

Rozmery

160 x 160 x 60 mm

Napájanie napätím

Modul sieťového zdroja 12 – 24 VDC, min. 24 W (pozri
príslušenstvo) | | ukladanie údajov do vyrovnávacej pamäti pri
výpadku prúdu až na 72 h
1 nástenná čítačka AirKey – 1 dvere
Jeden relé na nástennú čítačku AirKey | Max. 250 VAC | Max.
16 A (ohmov) krátkodobo, max. 10 A (ohmov) permanentne

Podmienky používania

-25 °C až +70 °C | < 90 % vlhkosť vzduchu, nekondenzujúca |
stupeň ochrany IP54

Pamäť udalostí

Posledných 1 000 udalostí

Rozhrania

nástenná čítačka AirKey

Rozsah dodávky

Riadiaca jednotka kompletne predmontovaná v kryte | ESD Dióda pre dĺžky kábla nad 3 m (Modul sieťového zdroja 12 – 24
VDC) | Montážny návod | Dôležité upozornenia

Objednanie

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Kód výrobku

E.A.WL.CUS

Modul sieťového zdroja pre riadiacu jednotku
Slúži na napájanie nástennej čítačky a riadiacej jednotky AirKey
(výkon 12 V/2 A, eurozástrčka).
Kód výrobku

Príslušenstvo

Nástenná čítačka
AirKey

Visiaci zámok AirKey

Cylindrická vložka
AirKey

Situácie riadenia
Spínací výkon

Online správa AirKey

Zašifrovaný prenos údajov medzi nástennou čítačkou
a riadiacou jednotkou

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Bezpečnostné znaky

E.ZU.WL.NT
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SW

››
Sklo v čiernej farbe

A

WL

Farba rámu

E

Farba skla

Produktová kategória

››

Systém

Sklená predná časť
Odolný voči škrabancom, sklený povrch v rozličných
farebných verziách.

Konštrukcia

Nástenná čítačka AirKey | Verzie

Produktová oblasť
RU

Rám pod omietku

››

RA

Rám na omietku

››

SI

››

WS

Sklo v striebornej farbe

Sklo v bielej farbe

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Verzie rámu
K dispozícii s leštenou alebo matnou povrchovou úpravou.
Rám z plastu a s oblým tvarom.

SIP

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

WSP

Dokonalá kombinácia
Hodí sa do každého prostredia:
puristicky monochromatická
alebo s kombinovanými povrchovými úpravami.

››

WSM

Online správa AirKey
SIM

Aplikácia AirKey &
Príslušenstvo

Matná strieborná

››

Leštená biela

››

Matná čierna

››

Leštená strieborná

SWM

Cylindrická vložka
AirKey

Leštená čierna

››

Matná biela

Visiaci zámok AirKey

››

Nástenná čítačka
AirKey

SWP

Vhodné produkty

›

›

›

Riadiaca jednotka nástennej čítačky
AirKey
Elektronická elektromotorická cylindrická
vložka EMZY (pozri katalóg produktov
pre mechanické uzamykacie systémy)
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AirKey | Presadenie

01

Poradenstvo

Strana

112

Želania zákazníka, poradenské nástroje,
výber systému

02

Strana

113

Plánovanie

Projektovanie, projektovacie
nástroje, ceny

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Zriadenie

114

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Objednanie, dodacia lehota,
montáž systému

04

Strana
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Odovzdanie a prevádzka
Dokumentácia, školenie, podpora
a záruka, údržba a aktualizácia

Realizácia

03

Strana
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Poradenstvo | Parametre, Tipy a nástroje
Komplexné a zodpovedné poradenstvo je práve
v oblasti bezpečnosti obzvlášť dôležité.

Flexibilné rozšírenie



Flexibilné udeľovanie oprávnenia



Nižšia počiatočná investícia

Mechanika alebo elektronika?
Každé zabezpečenie budovy kladie ďalšie požiadavky na prístupový
systém. Môžu byť ideálne tak čisto mechanické systémy, ako aj
čisto elektronické. Spravidla je to kombinácia, čím sa budova stáva
výkonnou, pohodlnou a bezpečnou.

AirKey

Preto zo strany firmy EVVA podporujeme
našich Partnerov s naším komplexným knowhow výrobcu. Na jednej strane v špeciálnych
školeniach. Na druhej strane tak, že s našimi
Partnermi spoločne vykonávame poradenstvo
a plánovanie.

Mechanika





Rýchle vymazanie identifikačných médií



Časovo ovládaný prístup



Komfortná obsluha



Množstvo rozličných prístupových situácií



Odosielanie prístupových oprávnení po celom svete
Bez vlastnej IT infraštruktúry








Uzamykanie smartphonom



Odoslanie kľúča



Trvalý prístup
Multiadministrátori








najvhodnejšie

Tieto údaje sú orientačné. Optimálne poradenstvo dostanete iba od experta na bezpečnosť.

Početné reklamné
predmety
›› katalóg reklamných
predmetov EVVA

Poradenský kontrolný
zoznam
›› www.evva.com

Školenia špecialistov
›› školiaca skladačka EVVA

Návšteva u EVVA
›› predvádzacia miestnosť
EVVA

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Plánovanie | Projektovanie a ceny
Najdôležitejším pre plánovanie
alebo projektovanie je rýchla
a úplná analýza situácie a
potrieb zákazníka. To sa deje či
už prostredníctvom samotných
EVVA-Partnerov, alebo v spolupráci s poradcom firmy EVVA.
Ak je presne vyjasnený základ,
dajú sa tiež rýchlo stanoviť

technické a finančné rámce.
Zabraňuje sa nepríjemným
dodatočným nákladom.

Príklad plánovania
1. Želanie zákazníka
Po podrobnom poradenstve je jasné: Zákazník kladie vysoké
bezpečnostné požiadavky na zabezpečenie vstupných dverí a
želá si vzhľad prevedený v leštenom nikle.

2. Konfigurácia produktu
Kód výrobku sa dá jednoducho zistiť.
O konfigurácii cylindrickej
vložky AirKey ›› strana 50

Jednostranný prístup
Dĺžka cylindrickej vložky
Leštený nikel

E

Elektronika

A

AirKey

PZ

Profilová cylindrická
vložka

DZ-S

Model
Dĺžka cylindrickej

31/K31 vložky A/I
NI
FZG

Povrchová úprava

Tvar gombíka

Paniková funkcia
Predĺžená os vonkajšieho
gombíka

Dvere 1

Uzamykací nos

3. Ceny a ponuky
Krátky pohľad na cenník a ponuka je rýchlo
vypracovaná.

Plánovací tip
› Použite kontrolný
zoznam pre dvere
firmy EVVA na zaznamenanie
napr. potrebných dĺžok
cylindrickej vložky a želaní
zákazníka.

›

Urobte fotografie. Takto
môžete rýchlo a jednoducho
dopĺňať chýbajúce
informácie.

9 x 100
3. Ponuka
9 x 20

1 x 50
2× cylindrická
vložka 678,-- 3 x 450
€
+ 2x leštený
nikel 100,----------- €
30150
50 KeyCredits
49,90 €
1 softvér 0,-€
-----------827,90 €
+ montáž

Realizácia

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

a
2. Ponuk
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Zriadenie | Ideme na to

Rýchla montáž

Jednoduchá montáž a dobrá
videodokumentácia zabezpečujú
krátke časy zriadenia.

Jednoduchá objednávka

Odosielate nám Vašu objednávku jednoducho
a rýchlo s objednávacím formulárom z cenníka
partnerov.

Naskenujte QR kód*** a pozrite
si montážne video na mobile.
Jednoduchšie to už nejde!

Montáž cylindrických vložiek AirKey

Dodanie do 10 dní.

Zaregistrujte sa v
online správe a zadajte
komponenty

Senzačný dodací prísľub od EVVA: Všetky
AirKey produkty sú od potvrdenia Vašej
objednávky dodané do 10 pracovných dní
na Vami zvolenú dodaciu adresu.**

Kódy KeyCredit
zadajte do online
správy.

Prenos prístupových oprávnení

Odovzdanie

Rýchlo dokončené projekty na
dosiahnutie väčšej spokojnosti
u partnerov a zákazníkov

Rýchla pomoc EVVA

Pri problémoch s produktom na mieste
garantuje EVVA po konzultácii s technickou hotline opravu alebo výmenu v
priebehu 8 pracovných dní!*
* Platí pre Nemecko, Rakúsku, Holandsko, Belgicko.
** Platí pre Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Taliansko, Poľsko, Česko, Slovensko do 100 jednotiek. Švajčiarsko: 12 pracovných dní
*** Na naskenovanie QR kódu potrebuje zodpovedajúcu aplikáciu, ktorú si spravidla môžete stiahnuť bezplatne.

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.
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Odovzdanie a prevádzka | Stavebné súčasti
Dokumentácia
Na zaručenie jednoduchej
údržby a ľahko vykonateľných
prispôsobení systému sa
prostredníctvom partnera
odovzdáva dokumentácia
zákazníkovi.
Táto môže pozostávať
z viacerých obsahov.

Vyplnené kontrolné zoznamy
pre projekty a dvere

Fotodokumentácia a plány
projektu stavby

Montážne stručné návody
a dátové listy online

EVVA-Partneri disponujú tým
najlepším školením

Osobné školenie používateľov
na systéme

Systémová príručka dostupná
online

Hotline EVVA
EVVA-Partneri majú pri
problémoch s produktmi
AirKey alebo Xesar k
dispozícii vlastnú hotline pre
technickú podporu.

História produktu
Všetky výrobné údaje
a vstupy hotline k danému
produktu firma EVVA
archivuje.

Rýchla pomoc EVVA
Pri problémoch s produktom
na mieste EVVA dáva prísľub
opravy alebo výmeny v
priebehu 8 pracovných dní.*

Školenie
Pred odovzdaním systému sa
uskutočňuje osobné školenie.
Systémová príručka takisto
poskytuje všetky informácie
a je k dispozícii online.

Produkty firmy EVVA sú prakticky bezúdržbové. Napriek
tomu EVVA zabezpečuje, aby
sa vyskytujúce problémy pred
alebo po zriadení odstraňovali rýchlo a účinne:

* platí pre Nemecko, Rakúsku, Holandsko, Belgicko.

Realizácia

Katalóg produktov AirKey | Technické zmeny a tlačové chyby vyhradené.

Podpora a záruka
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