
AirKey
Gewoon intelligent





AirKey nieuwste functies

 › Sleutels versturen via het internet

 › Kosteloze app en online-systeem

 › Voor kleine tot complexe sluitsystemen

 › Optimale gegevensbescherming 

AirKey. Gewoon intelligent

Met AirKey wordt de smartphone gebruikt als sleutel. 

Dat verhoogt uw veiligheid, uw flexibiliteit en geeft u 

waterdichte controle over uw deuren. Wat u daarvoor nodig 

heeft? Een AirKey-cilinder, een smartphone en internet.



KeyCredits –  

Tijd- of kwantitatieve tegoeden

Voor het aanmaken van nieuwe sleutels en het 

wijzigen van de rechten van bestaande sleutels 

zijn er KeyCredits nodig.

Net zo dynamisch als de 
behoeften van de klant

AirKey is het elektronische sluitsysteem voor een nieuwe mobiele 

generatie en het antwoord op de dynamiek van de moderne werk- 

en privéomgeving. Sleutels verstrekken via internet, rechtstreeks op 

een smartphone met naleving van de hoogste veiligheidsnormen. 

Eenvoudigweg overtuigend. 

Marc verstuurt sleutels 

met het online-systeem

Marc is de eigenaar van een 

reclamebureau. Zijn team 

bestaat steeds uit andere 

freelancers. Met AirKey 

bespaart hij veel tijd voor het 

beheer van al die sleutels.

Beveiligd met encryptie 

volgens de standaard van 

het internetbankieren

De rechten zijn in het online-

systeem altijd gecodeerd 

opgeslagen. De AirKey-app op 

de smartphone kan bovendien 

worden beschermd met een 

eigen PIN-code.



KeyCredits 10, 50, 100 of 

KeyCredit Unlimited

U kunt kiezen uit een kwantitatief tegoed – 10, 

50 of 100 KeyCredits of een tijdtegoed  – 

KeyCredit Unlimited voor één of drie jaar.

Sophie ontvangt de sleutel 

op haar smartphone

Sophie is een nieuwe 

freelancer van Marc. 

Ze ontvangt de sleutel voor 

het reclamebureau met een 

push-bericht. De melding om 

de AirKey-app te installeren 

ontving ze per sms.

Sophie kan het kantoor 

van Marc heel gemakkelijk 

vinden en bedient de deur 

met haar smartphone.

Dankzij de GEO-tagging 

van de cilinder vond Sophie 

moeiteloos haar weg naar 

het reclamebureau van Marc. 

De cilinder herkent haar smart-

phone en geeft toestemming 

de deur te openen.



AirKey-app en online-systeem

Voor iPhone en Android-smartphones

iPhones of Android-smartphones: bij AirKey 

kiest u de manier voor het openen van uw 

deuren.

Componenten delen

Componenten van een sluitsysteem heel 

eenvoudig toevertrouwen aan de huurders, 

bijv. in een shared office met eigen beheer.

Multi-administratie

Geografisch verspreide filialen kunt u 

door meerdere systeembeheerders snel en 

eenvoudig laten beheren.

Office Mode

Vol- of halfautomatische continue opening 

bij bepaalde deuren op vastgelegde tijden. 

Houdt automatisch rekening met vrije 

dagen en zomer- of wintertijd.

Geo-Tagging

De smartphone weet waar de 

sluitcomponenten zich bevinden in het 

sluit systeem en wijst de weg via de 

navigatie-app.

Send a Key

Met een push-bericht verstuurt u 

sleutels heel eenvoudig aan freelancers 

of vakantiegasten. Persoonlijke tekst 

inbegrepen.



Kosteloze app  

voor iPhone en Android

De AirKey-app maakt van uw smartphone één of 

meerdere sleutels voor diverse systemen. U maakt 

er andere sleutels mee aan en actualiseert ze. De app 

is optioneel te beveiligen met een pincode.



AirKey heeft elke situatie 
goed onder controle
Of het nu schuifdeuren betreft, rolcontainers, afhaalboxen of 

een eenvoudige deur met buisframe op kantoor: met AirKey 

heeft u de veiligheid helemaal onder controle.

De AirKey-cilinder
Door het modulaire systeem kan de cilinder 

eenvoudig worden gemonteerd en in de 

lengte ook achteraf worden aangepast.

De AirKey-wandlezer
Elektronische deurelementen zoals schuifdeuren 

worden aangestuurd via de AirKey-wandlezer.



Geen smartphone beschikbaar?
In het AirKey-systeem kunnen ook sleutelhangers, 

kaarten of combisleutels worden gebruikt.

Het AirKey-
hangslot
Bruikbaar voor kasten, depots 

en archiefkasten.

De AirKey-
hevelcilinder
Door toepassing bij 

brievenbussen of aktekasten 

maakt de cilinder uw AirKey-

systeem compleet.



Unieke EVVA-service

De dienstverlening van EVVA is al sinds 1919 gericht op 

het voordeel van de klant. Het resultaat zijn marktgerichte 

producten, optimale adviezen en een voortreffelijke 

knowhow over sluitsystemen.

Sluitsystemen van de professional

Een sluitsysteem bepaalt wie op welk 

punt toegang krijgt. EVVA beschikt niet 

alleen over uitgebreide knowhow van 

sluitsystemen, maar ook over sterke 

sluitsystemen.

Mechanische en 
elektronische systemen

EVVA is een van de weinige fabrikanten die 

elektronische en mechanische systemen 

in Wenen ontwikkelt en produceert om ze 

wereldwijd te combineren in sluitsystemen 

volgens de wensen van klanten.

Optimaal advies

EVVA is uw betrouwbare partner. Of het 

nu technische vragen over EVVA-producten 

betreft, dan wel de planning van een 

bepaald project; op EVVA kunt u rekenen.



Innovatie gemaakt in Oostenrijk

Vertrouw op het 

familie bedrijf dat al 

100 jaar oplossings-

gericht onderzoek doet, 

ontwikkelt, produceert 

en als partner met respect 

handelt. EVVA loopt 

in heel Europa voorop 

bij mechanische en 

elektronische toegangs-

systemen.



www.evva.com
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