
Rešitve dostopa s prstnim odtisom za vaša vrata

Čitalniki prstnih odtisov ekey
ZA RESNIČNO SVOBODO.
BREZ SKRBI PRED ZAKLEPANJEM IZ HIŠE.



ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV EKEY JE MOGOČE



Dr. Leopold Gallner 
Direktor, ekey biometric systems GmbH

ekey biometric systems -

vodilni v Evropi pri rešitvah dostopa s prstnim odtisom.

ekey je vodilno podjetje na evropskem trgu za biometrične 

rešitve dostopa, s sedežem v avstrijskem Linzu. Smo 

proizvajalec in razvijalec z najvišjimi tehnološkimi 

kompetencami in zaščitenim algoritmom programske 

opreme (software) ter s tem zanesljiv mednarodni partner. 

Tako zasebni uporabniki kot tudi vodilna podjetja in 

organizacije, npr. gasilci ali reševalne službe, že vrsto let 

zaupajo čitalniku prstnih odtisov ekey. 

VARNO IN UDOBNO.

Več kot milijon zadovoljnih uporabnikov 

je najboljša referenca za naše izdelke!

ekey je »SMART HOME-ready« (pripravljeni na 

vgradnjo v pametne domove) in združljiv z mnogimi 

sistemi za upravljanje stavb in avtomatizacijo domov.

Veliko proizvajalcev bo rade volje vgradilo 

čitalnik prstnih odtisov ekey v vrata po vaši izbiri.

Po več stoletjih je ključu 

končno odzvonilo – 

prihodnost je dobesedno 

v vaših rokah!

YOUR FINGER. 
YOUR KEY.

INDIVIDUALNO VGRADITI V VAŠA POLJUBNA VRATA.ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV EKEY JE MOGOČE



UŽIVAJTE V NOVI SVOBODI.
PRIHOD DOMOV JE POENOSTAVLJEN.

Nič več skrbi zaradi ključev, ki bi vas ovirali pri športnih aktivnostih ali  
bi jih lahko izgubili.

TÜR AUF UND EINFACH LOS -
DER FINGER IST IMMER DABEI!

ZA RESNIČNO SVOBODO –
SVOJ PRST IMATE VEDNO S SEBOJ!





ZAKLENITI SE IZ HIŠE JE NEMOGOČE –
SVOJ PRST IMATE VEDNO S SEBOJ!

UŽIVAJTE V »EKEY TRENUTKU« –
ODPRITE VRATA S SVOJIM PRSTOM.

Nikoli več se ne boste zaklenili iz hiše ali stali pred 
zaprtimi vrati.





VAŠ KLJUČ JE ZMERAJ PRI ROKI –
SVOJ PRST IMATE VEDNO S SEBOJ!

SVOJ KLJUČ IMATE DOBESEDNO VEDNO 
PRI ROKI.

Izgubiti ključ ali ga ne najti – ekey poskrbi, 
da je to od zdaj naprej stvar preteklosti.





OTROČJE LAHEK VSAKDAN –
SVOJ PRST IMATE VEDNO S SEBOJ!

BREZSKRBEN DOSTOP ZA VAŠE OTROKE –
SAMOSTOJNO LAHKO PRIHAJAJO V 
HIŠO ALI ODHAJAJO IZ NJE.

Ni vam več treba odpirati vrat, ko otroci ...
... pridejo domov iz šole ali od prijateljev
... so žejni zaradi igranja na prostem
... morajo na stranišče
... pozabijo svojo igračo
... in veliko več.





  Nadzor nad dostopom do vhodnih vrat

  Upravljanje alarmne naprave

  Krmiljenje rolet/žaluzij

  Upravljanje avdio sistema

  Scenariji za posamezne osebe

  Upravljanje elektrike in gretja

  In še mnogo več

  Osebna nastavitev luči

PRAVI PAMETNI DOMOVI UPORABLJAJO 
ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV!

Konverter
ekey

Krmilnik
ekey

Upravljanje
stavb

NAJ BO VAŠ DOM 
»SMART HOME-READY«
IN SPOZNAJTE, KAKO ENOSTAVEN
JE LAHKO VAŠ VSAKDAN.  

LAN

VMESNIKI 
ZA POVEZAVO S SISTEMI 

NADZORA STAVB

ČOX

KNX

INTEGRATED
SOLUTIONS

Si
m

bo
lič

ni
 p

rik
az



* Integracija čitalnika prstnih odtisov ekey v vaš krmilnik stavbe je prilagojena vsakemu primeru 
posebej in jo lahko na vašo željo brez težav dodamo. Vaš svetovalec vas bo z veseljem seznanil z 
vsemi podrobnostmi.

Čitalnik prstnih odtisov ekey zmore 
veliko več kot samo odkleniti vrata!
Z ustreznim vmesnikom ekey lahko s prstom sprožite 
posamezne aktivnosti preko krmilnika stavbe.*



 ... lahko čitalnik prstnih odtisov ekey
     z gotovostjo brez težav vgradimo v vrata po vaši izbiri?

 ... čitalnik prstnih odtisov ekey samodejno prepozna 
     rast otroških prstov?

 ... so izdelki ekey »smart home-ready«?

 ... se vrata v kombinaciji z motorno ključavnico samodejno zaklenejo, s           
        čimer je zavarovalno varstvo dejansko zagotovljeno?

 ... lahko kljub temu vaša vrata še vedno  
     odklenete s ključi?

 ... lahko izbirate med številnimi modeli, ki ustrezajo vašim zahtevam?   
        Enostavno izberite barvo po vašem okusu.

 ... je čitalnik prstnih odtisov ekey 1000-krat varnejši kot štirimestna koda?

 ... vam ekey zagotavlja 5 let garancije?

ALI STE VEDELI, DA …

Odgovori na pogosta vprašanja:
http://security.ekey.net



1 Poiščite ključ

2 Ključ vstavite v ključavnico

5 Odprite vrata in vstopite

3 Obrnite ključ

4 Izvlecite ključ iz ključavnice

6 Vstavite ključ

1Začnite pri

Ste izgubili kljuce?

BREZ ekey

Prst povlecite preko čitalnika 
prstnih odtisov

Odprite vrata in vstopite

1

2

Z ekey

Uživajte v »ekey trenutku«



ekey CV LAN 

ekey ČOX

ekey CV KNX

ekey čitalnik prstnih odtisov arte
Kompaktno vgrajen v krilo vrat

ekey keypad integra
Tipkovnica kot dopolnitev 
čitalnika prstnih odtisov

Za povezovanje čitalnika prstnih odtisov ekey s 
sistemi za avtomatizacijo domov, z varnostnimi 
in alarmnimi sistemi drugih proizvajalcev 
nudimo ustrezne vmesnike!

ekey čitalnik prstnih odtisov integra
Lepo oblikovan vsestranski model
z veliko dekorativnimi elementi

ekey čitalnik prstnih odtisov integra
Lepo oblikovan vsestranski model
tudi z dekoracijo iz stekla

ekey home app
Otročje lahko upravljanje
in vodenje po menijih

Vzhodna jadranska regija
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99
SI-1000 Ljubljana
T: +386 1 530 94 89
E-pošta: info@ekey.si
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Združite obliko, udobje in varnost
s sistemom prstnih odtisov ekey.

BREZPLAČNO za ANDROID in iOS 

w w w. e ke y. n e t
ekey biometric systems

ekey ročaji vrat s čitalnikom 
prstnih odtisov
Različice ročajev z vgrajenim 
čitalnikom prstnih odtisov za vsako 
   uporabo.


