
AirKey
Jednoduše inteligentní.

Nyní také 
pro iPhone



AirKey
 Tak dynamický jako 
potřeby zákazníků 

Jirka posílá klíč pomocí 
online správy.

Jirka je vedoucím reklamní 
agentury. V jeho týmu se střídají 
různé samostatně výdělečné 
osoby. Díky systému AirKey 
zvládne správu klíčů hravě.

Vše o systému AirKey –  
jednoduše a přehledně



 Systém AirKey je další inovací v nabídce společnosti EVVA.
Jedná se o moderní a inteligentní bezpečnostní řešení, které bylo vyvinuto 
a vyrobeno v Rakousku. Mezi výhody elektronických uzamykacích systémů 

patří například flexibilita, nezávislost a snadné používání.
Tyto systémy jsou určeny pro všechny soukromé i komerční uživatele, kteří 

mají zájem o maximální volnost a zároveň maximální zabezpečení.

Saša přijde k Jiřího agentuře, 
krátce zatlačí na kliku 
a zámek se odemkne.

Šifrování a zabezpečení 
podle standardů pro 
internetové bankovnictví 

Saša dostane klíč do 
svého smartphonu.

V systému AirKey se oprávnění 
v online správě ukládají vždy 
zašifrovaně. Aplikaci AirKey ve 
smartphonu lze navíc chránit 
pomocí PIN kódu.

Saša je Jirkova nová posila. 
Právě nastoupila a ve zprávě push 
obdržela klíč k agentuře. Výzvu 
k instalaci aplikace AirKey dostala 
prostřednictvím zprávy SMS.

Díky tomu, že k vložce zámku 
jsou přiřazeny i údaje o poloze 
(GPS), našla Saša Jirkovu agenturu 
velmi snadno. K odemknutí 
dveří stačí zatlačit na kliku. 
Smartphone přitom může po 
celou dobu zůstat v tašce.

Stručný přehled výhod systému AirKey
 ›  Klíče jsou přes internet zasílány do smartphonů 
 ›  Pro telefony iPhone a smartphony se systémem Android
 ›  Bezplatná aplikace a online správa
 ›  Po malá i komplexní uzamykací zařízení
 ›  Rakouská kvalita a mimořádná bezpečnost dat



AirKey | Inteligentní software

Zabezpečeno na úrovni internetového bankovnictví
Zašifrovaný přenos dat SSL
mezikoncovými zařízeními

Bezpečnost dat
Automatické zálohování dat ve výpočetní 
centrále společnosti EVVA v Rakousku 

Soukromí zajištěno
Ochrana dat díky 
inteligentnímu návrhu

Vždy aktuální
Úkony údržby se zobrazují na 
ovládacím panelu 

Online správa systému
Zdarma a jednoduše

Platby pomocí kreditu KeyCredit
Platba za klíč – platíte pouze za to, co potřebujete

Online správa je centrální místo, ve kterém 
můžete zhotovovat nové klíče nebo blokovat 

stávající. Úkony jsou bezplatné, rychlé a snadno 
ovladatelné. 

K vytvoření či změně přístupového oprávnění vám stačí 
pouze jeden kredit KeyCredit. Odemčení dveří a odstranění 
přístupového oprávnění je zpravidla bezplatné. Vybrat si 
můžete z množstevních a časových kreditů. 



Pro telefony iPhone a smartphony se 
systémem Android
Se systémem AirKey můžete dveře otevřít bez 
ohledu na to, zda využíváte telefon iPhone 
nebo smartphone se systémem Android.

Vícenásobná správa
Pobočky jedné firmy lze rychle a snadno 
spravovat v samostatných administračních 
programech.

Sdílení komponent
Správu komponent uzamykacího systému 
můžete přenechat nájemci (např. ve sdílené 
kanceláři).

Bezdotykové ovládání
Stačí se přiblížit ke komponentě začleněné 
do systému AirKey a systém ji odemkne 
přes rozhraní Bluetooth. Smartphone 
přitom může po celou dobu zůstat v tašce. 

Zasílání klíčů
Klíč můžete novým spolupracovníkům nebo 
hostům snadno poslat ve zprávě push. Přidat 
můžete i vlastní text.

Označení souřadnicemi
Smartphone ví, kde se komponenta 
uzamykacího systému nachází, a pomocí 
navigační aplikace vás k ní dovede.

Bezplatná aplikace
pro iPhone a systém Android

Aplikace AirKey je jednoduchá a intuitivní. 
Z jednoho smartphonu můžete udělat jeden i více 
klíčů od různých zařízení. Kromě toho jej lze použít 
také k vytvoření a úpravě jiných přístupových médií, 
jako jsou karty nebo přívěsky. Aplikaci je možné volitelně 
zabezpečit také PIN kódem.



AirKey | Detailní pohled na vložku zámku

Různé povrchy
Kovové povrchy jsou k dostání 

v četných provedeních.

Ochrana proti odvrtání  
a proti vytažení jádra

Špičková mechanická kvalita zajišťuje 
vysokou ochranu před vloupáním.

Snadná montáž a přizpůsobitelnost 
díky modulární konstrukci

Ideální sladění
Vnitřní hlavice je zhotovena 

tak, aby ladila s celkovým 
designem.

Vložka zámku ve dveřích
Díky modulární konstrukci je 
možné vložku zámku snadno 
vsadit a také přizpůsobit její 
délku.

Přívěsek AirKey na klíče 
Ideální doplnění sortimentu: 
Používá se u stacionárních 
skříní, schránek a archivačních 
kontejnerů.

Nástěnná čtecí 
jednotka AirKey 
Elektronické uzamykací prvky, 
jako například posuvné dveře, 
jsou řízeny nástěnnou čtecí 
jednotkou AirKey.



Optická signalizace 
LED diodami

Akustická signalizace 
– doplněk k signalizaci LED diodami

Dlouhá výdrž baterie
Až na 30 000 otevření.

Lze použít i venku
Stupeň krytí IP 65 | −20 °C až +55 °C

Bluetooth 
Bezdotykové odemknutí přes rozhraní 
Bluetooth při přiblížení

Technologie NFC
nebo odemykání na krátkou vzdálenost. 
Se systémem Android je možné obojí.

Další přístupová média
Nemáte po ruce žádný smartphone?

V systému AirKey lze použít 
také přívěsky, karty nebo 

kombinované klíče.
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www.evva.com


