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Vrijheid en veiligheid met stijl
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Eigenschappen:

- Smal design (35mm)
- Massief RVS buitenschild
- Eenvoudige en snelle montage
- Waterbestendig (IP54)
- Geschikt voor zowel binnen- als buitendeuren
- Ergonomisch vormgegeven kruk
- Toepasbaar op ieder DIN slot 
- Leverbaar in PC-72 (RC-74) en PC-92 (RC-94)
- Renovatie afdekschild leverbaar (68mm)

De perfecte combinatie van design én veiligheid 
Voor sommige deuren is toegangscontrole nodig. Vergren- 
deling van dergelijke deuren met een sleutel geeft niet altijd 
het gewenste bedieningsgemak. Ook is het aanleggen van 
bekabeling voor geavanceerde toegangscontrole vaak
geen optie. Belangrijk is: eenvoudige toegangscontrole,
bedieningsgemak en een veilige maar vooral fraaie oplossing
voor het beslag. Juist voor deze deuren bestond zo’n slui-
tende oplossing niet. Tot nu tenminste. 

De effeff Anykey is een codeslot dat het mogelijk maakt toe-
gangsdeuren op een eenvoudige manier optimaal te bevei-
ligen. Door het waterdichte ingegoten toetscode- en kaart-
lezertableau met IP54 waarde is de Anykey geschikt voor de 
beveiliging van binnen- en buitendeuren. In combinatie met 
een mechanisch antipaniekslot van ABLOY voldoet dit slot 
aan de norm NEN-EN 179 en is toepasbaar op nooddeuren. 
Door het smalle schild is de Anykey een prima oplossing voor 
profieldeuren met kleine doornmaten. 

Anti-manipulatie
Alle elektronische componenten zitten veilig aan de binnen-
zijde van de deur. Bij het blokkeren van de binnenkruk kan, 
dankzij een slipkoppeling, van buitenaf toch toegang verkre-
gen worden. Het beslag is vandalismebestendig: indien de 
Anykey niet geactiveerd is, maakt de kruk aan de buitenzijde 
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een vrije slag. Het beslag kan worden voorzien van kerntrek-
beveiliging. Indien men geen cilindersparing wenst, kan het 
buitenschild via een noodstroomcontact altijd van spanning 
worden voorzien. De Anykey kan natuurlijk in alle gevallen 
met een geldige code geopend worden.

effeff Anykey maakt elke deur sluitend
De Anykey is voor veel toepassingen geschikt. Niet alleen
door het multifunctionele karakter en de normeringen
maar ook door het smalle design is vrijwel elke deur goed
te beveiligen met dit codeslot. Met de Anykey van effeff 
maakt u elke deur sluitend.

Met cilindersparing 496  A  10  E  72  - 43 N 8  KR

Draairichting
     A    =  Linkswijzend
     B    =  Rechtswijzend
Uitvoering
   10   =  toetscode tableau
Cilinderuitvoering
    E      =  Europrofiel
    K     =  Keso/rond 22mm
    EV   =  Europrofiel 
                 met kerntrek
    Indien zonder cilinder dan altijd met noodstroom
   72  =  PC 72mm
   92  =  PC 92 mm
   74  =  RC 74mm
   94  =  RC 94mm

Bediening buitenschild
   KR   =  Kruk
   KN   =  Knop
Krukstift
    8  =  8mm
    9  =  9mm
Zonder cilinder met noodstoom*
Deurdikte
  43  =  38-43mm
  49  =  44-49mm
  55  =  50-55mm
  61  =  56-61mm
  67  =  62-67mm
  73  =  68-73mm
  79  =  74-79mm

effeff Anykey codeslot met toetstableau 

Modellen/ bestelnummers

Type B  =  draairichting 
rechtswijzend

* noodstroomvoorziening enkel  
   leverbaar zonder cilinder


