
Načrtujete prihodnost ali se še

vedno oklepate preteklosti?



Naš recept za kakovost vsebuje najvišje zahteve glede 
funkcionalnosti, zanesljivosti in varnosti, ki se izboljšujejo 
z intenzivnimi preizkusi.

Izdelki preizkušene kakovosti podjetja ekey – 
zanesite se nanje!

CERTIFICIRANA KAKOVOST
MADE IN AUSTRIA:

 Obsežna kontrola proizvodnje, izdelave in 
 delovanja (ničelna toleranca))

 Preverjanje odpornosti na vplive okolice in 
 temperaturo 

 Preverjeno glede vibracij in udarcev

 Preverjeno glede vdora vode in mehanskih 
 delcev

 Sistem vodenja kakovosti v skladu s 
 standardom EN ISO 9001:2015

 Skladnost z oznako CE

Podjetje ekey je bilo ustanovljeno leta 1999 in je danes št. 1 
v Evropi pri rešitvah za dostop s prstnimi odtisi. Z rešitvami 
ekey so za dostop upravičeni ljudje! Ključe, kartice, kode itn. 
je mogoče izgubiti ali jih lahko ukradejo. »Prst imate vedno 
pri sebi!« ekey s rešitvami za dostop za vrata, vhode, alarmne 
naprave, računalnike ali zajem časa ponuja širok izbor izdelkov.

Mednarodno dejavno podjetje na petih lokacijah v Avstriji, 
Nemčiji, Liechtensteinu/Švici, Italiji in Sloveniji trenutno zapos-
luje 70 sodelavcev in svoje izdelke izvaža v več kot 70 držav. 
Delež izvoza znaša 73 odstotkov. Poleg Avstrije, Nemčije, Švice, 
Slovenije in Italije sta glavni prodajni tržišči tudi Španija in ZDA.

KAKOVOST
Preden sme izdelek ekey na tržišče, mora prestati strog 
preizkus vzdržljivosti. Ta je sestavljen iz intenzivnih simu-
lacij visoke temperature, ledenega mraza in visoke vlaž-
nosti zraka, ki so jim neštetokrat izpostavljeni vsak čitalnik 
prstnih odtisov in njegovi sestavni deli, preden pridejo v 
roke kupca. 

Prvi v Evropi pri rešitvah za dostop 
s prstnimi odtisi

Več kot milijon zadovoljnih uporabnikov je najboljša referenca za naše izdelke! Tako 
zasebni uporabniki kot tudi vodilna podjetja in organizacije, npr. gasilci ali reševalne 
službe, že vrsto let zaupajo čitalniku prstnih odtisov ekey.

Dobri razlogi za čitalnik prstnih odtisov ekey
EDINSTVENO UDOBJE 
Ne morete se zakleniti ven, ker imate ključ vedno pri sebi!

NAJVIŠJA STOPNJA VARNOSTI    
• Nič več ukradenih ali pozabljenih ključev!
• Najvišja stopnja varnosti pred ponarejanjem zaradi   
 zaznavanja živega organizma s tehnologijo radiof  
 rekvenčnih tipal!
• Prenos pravic za dostop ni mogoč 
 (npr. kartice ali ključi)!
• 1.000-krat varnejši od štirimestne kode!

UPORABNIKU PRIJAZEN 
Preprosta namestitev in upravljanje!

INTELIGENTNA PROGRAMSKA OPREMA 
Inteligentna programska oprema se uči z vsa-
ko uporabo, prepoznava rast otroških prstov in 
spremenjene navade uporabnikov, pa tudi manjše 
poškodbe.

5-LETNA GARANCIJA KVALITETE 
Na vse izdelke ekey!



Sodobno načrtovanje prihodnosti  
se začne s hišnimi vrati. 

Prednosti so očitne – kakor tudi prepričljivi argumenti! 

 Rešitve za dostop brez ključev so prihodnost – ta zavest se je že trdno zasidrala!  

 Sodobne rešitve za dostop kot osnovna značilnost napredne zgradbe – pomemben je prvi vtis!

 Rešitve za dostop s prstnim odtisom ekey so najvarnejši in najudobnejši način za vstop v hišo!

 Rešitve za dostop s prstnim odtisom ne nagovarjajo samo mladih kupcev – tudi za starejše generacije! 

 Dostopnost za mlade in stare – pogosto odločilen kriterij! 

 Enolična identifikacija kot najboljša predpostavka za optimalen sistem za avtomatizacijo doma – 

  z izdelki ekey je vaša zgradba odlično opremljena!

Tako ste odločilen korak pred konkurenco!  

Sodobne zgradbe ne prepoznamo samo po dizajnu, temveč tudi po inovativni opremi.
Prstni odtisi so na zmagovitem pohodu tako pri pametnih telefonih in tabličnih računalnikih, kot tudi pri kontroli dosto-
pa za podjetja in individualne hiše. To, kar imajo nekateri še za znanstveno fantastiko, več kot milijon zadovoljnih strank 
uporablja vsakodnevno. Čitalniki prstnih odtisov niso zgolj varni in uddobni. Imajo številne prednosti, ki bodo vašo 
zgradbo spremenile v sodoben in inovativen objekt.

Die richtige Zutrittslösung für meinen Privatbereich.

SMO VZBUDILI VAŠE ZANIMANJE? STOPITE V STIK Z NAMI!
Ekipa ekey vam bo z veseljem svetovala.
T: +386 1 5309 495 ali info@ekey.si



ekey nudi optimalno rešitev za vsako zahtevo!

S samo enim čitalnikom prstnih odtisov* 
krmiljenje do 3 funkcij.

• shranjevanje do 99 prstov
•  krmiljenje od 1 do 3 funkcij (npr. vrata,
  dvoriščna vrata in alarmna naprava)
•  preprosto upravljanje in centralizirano  
 upravljanje uporabnikov neposredno prek 
 krmilnika 
•  ali prek aplikacije ekey home app (ekey čitalnik
  prstnih odtisov integra, ekey čitalnik prstnih odtisov 
 arte)
•  opcijsko: mogoč je dostop s transponderjem (RFID)
-> dodatno shranjevanje do 99 transponderjev

ekey home
Rešitve posamezne točke dostopa

Prava rešitev za dostop za moje zasebno področje.

En krmilnik upravlja 4 čitalnike prstnih odtisov*.

• shranjevanje do 99 prstov
•  podprti največ 4 čitalnikov prstnih odtisov
• vsak čitalnik prstnih odtisov ima lahko do 4 funkcije  
  krmiljenja (npr. vrata, dvoriščna vrata in alarmna 
 naprava)
•  posamično programiranje časovnih oken
•  beleženje dostopov preko vsakega čitalnika prstnih 
  odtisov
•  preprosto upravljanje in centralizirano upravljanje
  uporabnikov neposredno prek krmilnika
•  dodelitev pravic posameznim osebam
  (lokalno in časovno)
•  program za dopust ali program neprekinjenega 
  dostopa
•  opcijsko: mogoč je dostop s transponderjem (RFID)
  -> dodatno shranjevanje do 99 transponderjev

ekey multi
Rešitve z več točkami za dostopa

Najprimernejša rešitev za dostop za zasebne uporabnike in podjetja.

*druga možnost: tipkovnica (keypad) -> shranjevanje do 99 ali 2.000 kod
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Omrežna rešitev za dostop za podjetja, organizacije in 
prefinjene individualne hiše.

•  shranjevanje do 2000 prstov na čitalnik 
 prstnih odtisov*
•  podprtih največ 80 čitalnikov prstnih odtisov
•  krmiljenje največ 4 funkcij na čitalnik prstnih odtisov
•  programiranje časovnega okna
•  beleženje dostopov preko vsakega čitalnika prstnih 
 odtisov
•  upravljanje na vseh lokacijah
• centralizirano upravljanje prek osebnega računalnika
•  funkcija koledarja
•  vmesniki do zunanje povezave
•  opcijsko: mogoč je dostop s transponderjem (RFID)
  -> dodatno shranjevanje do 99 transponderjev

ekey net
Omrežne rešitve za dostop

Omrežna rešitev za dostop za podjetja in prefinjene individualne hiše.



Nadometni

Za nadometno montažo in preprosto 
naknadno vgradnjo.

Podometni

Za podometno montažo v okvir 
stikala ali za vgradnjo v domofon in 
poštni nabiralnik.

keypad

Tipkovnica ekey kot alternativa 
čitalniku prstnih odtisov.

integra

Za montažo v votle stene ali 
podometno montažo in vgradnjo v 
vrata.

Ustrezen model
za vsako zahtevo.
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Avstrija (centrala)
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
Tel.: +43 732 890 500 2000
office@ekey.net

Nemčija
ekey biometric systems Deutschland GmbH 
Liebigstraße 18
D-61130 Nidderau
Tel.: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net

www.ekey.net

Italija
ekey biometric systems Srl.
Via del Vigneto, 35/A
I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 922712
italia@ekey.net

Švica in Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79
FL-9490 Vaduz
Tel.: +41 71 560 5480
office@ekey.ch

Vzhodna jadranska regija
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 530 94 89
info@ekey.si


