ekey čitalniki prstnih odtisov
Celovite rešitve za vrata v industriji in obrtništvu

2020

Po več stoletjih je ključu
končno odzvenelo –
prihodnost je dobesedno v
vaših rokah!
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Dr. Leopold Gallner
Direktor, ekey biometric systems GmbH

Rešitev ekey spremeni vašo hišo v pameten dom
Združite obliko, udobje in varnost
s sistemom prstnih odtisov.

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

NAJVIŠJA STOPNJA VARNOSTI
• Nič več izgubljenih ali ukradenih ključev!
• Najvišja stopnja varnosti pred ponarejanjem z zaznavanjem živih bitij s tehnologijo radiofrekvenčnih tipal!
• Pravic do dostopa ni možno prenesti
(npr. kartice, kode ali ključev)!
• 1.000-krat varnejši od štirimestne kode!

Cosalo

UPORABNIKU PRIJAZNO
Preprosta namestitev in upravljanje!

INTELIGENTNA PROGRAMSKA OPREMA
Programska oprema ekey se uči z vsako uporabo,
prepoznava rast otroških prstov in spremenjene navade
uporabnikov, pa tudi manjše poškodbe.

POVEZOVANJE S SISTEMI ZA NADZOR STAVB
Z uporabo ekey sistema za dostop s prstnim odtisom se
sprožijo postopki, ki jih je uporabnik sam določil.

5-LETNA GARANCIJA KVALITETE
na vse izdelke ekey!
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Europas Nr. 1 bei
Fingerprint-Zutrittslösungen

ekey

Ker so inovacije v ospredju!
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Vodilni v Evropi pri rešitvah dostopa s prstnim odtisom
ekey pokriva celoten proces od razvoja do proizvodnje.
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.

Cosalo

Podjetje ekey je bilo ustanovljeno leta 2002 in je danes vodilno
v Evropi pri rešitvah dostopa s prstnim odtisom. Z rešitvami
ekey so za dostop upravičeni ljudje! Ključe, kartice, kode itn.
je mogoče izgubiti ali jih lahko kdo ukrade. »Prst imate vedno
pri sebi!« ekey s rešitvami za dostop za vrata, vhode, alarmne
naprave ali zajem časa, ponuja širok izbor izdelkov.
Mednarodno dejavno podjetje na petih lokacijah v Avstriji,
Nemčiji, Liechtensteinu/Švici, Italiji in Sloveniji, trenutno
zaposluje preko 90 ljudi in svoje izdelke izvaža v več kot
70 držav. Delež izvoza znaša 73%. 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 simulacij
razžarjene vročine, ledenega mraza in visoke vlažnosti zraka,
ki so jim neštetokrat izpostavljeni vsak čitalnik prstnih odtisov
in njegovi sestavni deli, preden pridejo v roke kupca.

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)
• preverjena odpornost na vplive okolice in temperaturo
• preverjena odpornost na vibracije in udarce
• preverjeno na vdor vode in mehanskih delcev
• sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom
EN ISO 9001:2015
• skladnost z oznako CE
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arte

integra

ekey arte je zaradi
kompaktne oblike
najprimernejši za
vgradnjo, poravnano
s površino v krilo vrat,
ročaj in okovje.

Zaradi svoje majhne
vgradne globine je
čitalnik prstnih odtisov
integra idealna rešitev
za vgradnjo v ali ob
vrata.

keypad
integra
Tipkovnica ekey kot
alternativa čitalniku
prstnih odtisov ali
njegovo idealno
dopolnilo.

M

ekey home app
Zaradi intuitivnega upravljanja postane administracija
kar se da enostavna. Več informacij najdete na strani 19.
Aplikacija ekey home app je združljiva s čitalnikoma prstnih odtisov arte in integra.
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Kaj vse zmore
Rešitve ekey delujejo tako zelo enostavno.

VSESTRANSKOST
Naj bo plastika, aluminij ali les ekey se prilega vsem vratom in materialom.

PREPROSTA VGRADNJA
ekey čitalnik prstnih odtisov je zasnovan tako,
da se ga lahko hitro in enostavno vgradi.

SISTEM PLUG & PLAY
Povezljiva rešitev ožičenja za vse običajne
proizvajalce ključavnic in kabelske prehode.

ENOSTAVNO VZDRŽEVANJE
Z optimalno postavitvijo elementov
je zagotovljen hiter dostop.

•
•
•
•
•
•

Jasna identifikacija
Najinovativnejša tehnika
Konfiguracija po meri oseb
Nadzor dostopa
Varčevanje z energijo
Dostopnost

7

Video o
uporabi8aplikacije

Navodila
za montažo

Quick check

SET ČO
arte z aplikacijo

Čitalnik prstnih odtisov arte

motorne ključavnice

Preprosta oblika za nevsiljivo integracijo.

1

Čitalnik prstnih odtisov

155 cm – priporočena montažna višina
za čitalnik prstnih odtisov.

Nerjavno jeklo

2

Črna

Kabel AA

3

Krmilnik

5
6

4

Adapterski kabel

Kabelski prehod*

Napajalnik*

Čitaln
ik
odtiso prstnih
v arte

Kabel

Adapte

rski ka

bel

AA
Krmiln

ekey čitalnik prstnih odtisov arte je združljiv izključno z ekey krmilniki IN plus in micro plus.

ik

Št. art.

!

Set čitalnika prstnih odtisov arte z aplikacijo: čitalnik prstnih odtisov (1), kabel AA 4m (2), krmilnik (3), adapterski kabel (4) in

kabel za napajalnik 5 m
Opis

Dodatne informacije

105001

ekey home set AR micro plus 1 GU Automatic

za GU-SECURY Automatic

105002

ekey home set AR micro plus 1 KFV_A

za KFV Genius A in odpiralo A

105003

ekey home set AR micro plus 1 WH_EAV

za Winkhaus blueMatic EAV

105004

ekey home set AR micro plus 1 WH_BM

za Winkhaus blueMotion

105005

ekey home set AR micro plus 1 FUHR

za FUHR multitronic/autotronic

105006

ekey home set AR micro plus 1 ROTO C

za Roto Eneo C

105007

ekey home set AR micro plus 1 MACO

za MACO Z-TA Comfort

105008

ekey home set AR micro plus 1 SCHÜCO S

za Schüco SafeMatic

105009

ekey home set AR micro plus 1 ISEO E

za ISEO x1R Easy

105010

ekey home set AR micro plus 1 GLUTZ

za Glutz MINT

Napotek:

*Kabelski prehod (5), napajalnik (6) in ročaj niso del kompleta in jih je potrebno posebej naročiti.

Napajalnike, kabelske prehode itd. najdete pod kategorijo Dodatki od strani 21 naprej.
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Video o
10
uporabi aplikacije

Navodila
za montažo

Administratorski
video

Quick check

SET ČO
integra z aplikacijo

Čitalnik prstnih odtisov integra

155 cm – priporočena montažna višina
za čitalnik prstnih odtisov.

motorne ključavnice

Lepo oblikovan vsestranski model.

1

Čitalnik prstnih
odtisov

2

Kabel A

Opcijsko na voljo tudi
s funkcijo branja kartice.

3

5

Krmilnik

Kabelski prehod*

6

4

Napajalnik*

Adapterski kabel
Čitaln
ik
odtiso prstnih
v integ
ra

Kabel

A

Adapte

Dekora
ti
elemen vni
t

rski ka

bel

Krmiln

ik

Art.-Nr.

Set čitalnika prstnih odtisov integra z aplikacijo: Čitalnik prstnih odtisov in dekorativni element siv kot nerjavno jeklo (1),
Kabel A 3,5 m (2), krmilnik (3), adapterski kabel (4) in kabel za napajalnik 5 m
Beschreibung

!

Zusatzinformationen

Dekorativni element
siv kot nerjavno jeklo s
funkcijo branja kartic **
Št. art.

Dekorativni element steklo
antracit s funkcijo branja
kartic **
Št. art.

105101

ekey home set IN BT micro 1 GU Automatic

za GU-SECURY Automatic

105151

105171

105102

ekey home set IN BT micro 1 KFV_A

za KFV Genius A in odpiralo A

105152

105172

105103

ekey home set IN BT micro 1 WH_EAV

za Winkhaus blueMatic EAV

105153

105173

105104

ekey home set IN BT micro 1 WH_BM

za Winkhaus blueMotion

105154

105174

105105

ekey home set IN BT micro 1 FUHR

za FUHR multitronic/autotronic

105155

105175

105106

ekey home set IN BT micro 1 ROTO C

za Roto Eneo C

105156

105176

105107

ekey home set IN BT micro 1 MACO

za MACO Z-TA Comfort

105157

105177

105108

ekey home set IN BT micro 1 SCHÜCO S

za Schüco SafeMatic

105158

105178

105109

ekey home set IN BT micro 1 ISEO E

za ISEO x1R Easy

105159

105179

105110

ekey home set IN BT micro 1 GLUTZ

za Glutz MINT

105160

105180

Napotek:

*Kabelski prehod (5) in napajalnik (6) nista del kompleta in ju je potrebno posebej naročiti.
** Ni na voljo v vseh državah. Povprašajte pri svojem prodajalcu.

Napajalnike, kabelske prehode, kartice RFID, dekorativne elemente itd. najdete pod kategorijo Dodatki od strani 21 naprej.
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Navodila
12
za montažo

Quick check

Set keypad
integra

keypad integra

motorne ključavnice

Tipkovnica kot dopolnitev čitalnika prstnih odtisov.

1

keypad

2

Kabel A

3

Krmilnik

4

5

Kabelski prehod*

6

Napajalnik*

Adapterski kabel
keypa
d
integra

Kabel

Št. art.

A

Adapte

Dekora
ti
eleme vni
nt

rski ka

bel

Krmiln

ik

Set keypad integra: keypad in dekorativni element steklo antracit (1), kabel A (2), krmilnik (3), adapterski kabel (4) in kabel za napajalnik 5m
Opis

Dodatne informacije

105201

ekey home set KP micro 1 ST AN GU Automatic

za GU-SECURY Automatic

105202

ekey home set KP micro 1 ST AN KFV_A

za KFV Genius A in odpiralo A

105203

ekey home set KP micro 1 ST AN WH_EAV

za Winkhaus blueMatic EAV

105204

ekey home set KP micro 1 ST AN WH_BM

za Winkhaus blueMotion

105205

ekey home set KP micro 1 ST AN FUHR

za FUHR multitronic/autotronic

105206

ekey home set KP micro 1 ST AN ROTO C

za Roto Eneo C

105207

ekey home set KP micro 1 ST AN MACO

za MACO Z-TA Comfort

105208

ekey home set KP micro 1 ST AN SCHÜCO S

za Schüco SafeMatic

105209

ekey home set KP micro 1 ST AN ISEO E

za ISEO x1R Easy

105210

ekey home set KP micro 1 GL AN GLUTZ

za Glutz MINT
*Kabelski prehod (5) in napajalnik (6) nista del kompleta in ju je potrebno posebej naročiti.

!

Napotek:

Napajalnike, kabelske prehode, dekorativne elemente itd. najdete pod kategorijo Dodatki od strani 21 naprej.
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ekey / smart home-ready

Naj bo vaše domovanje smart home-ready in izkusite, kako enostaven je lahko vsakdan.
To je zelo enostavno:
z ustreznim ekey vmesnikom (konverterjem) lahko kar preko vaših vrat upravljate razne aktivnosti.

Upravljanje alarmne naprave

Vklop/izklop luči

Upravljanje avdio sistema

Nadzor nad dostopom posameznih vrat

Možnosti, ki jih nastavi uporabnik

In še mnogo več
ekey
krmilnik
ekey
konverter
Upravljanje
stavbe

Na spletno stran ekey -> pametna vrata
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Pametna vrata
Vgradnja ekey čitalnikov prstnih odtisov v upravljanje stavbe.

1

Kabel A

155 cm – priporočena montažna višina
za čitalnik prstnih odtisov.

2

Čitalnik prstnih
odtisov ali keypad

4

Krmilnik
in konverter

ekey
konverter

3

Adapterski kabel

5

Št. art.

Vmesnik

Napajalnik*

Set pametni dom integra za vse ključavnice

Vsebina kompleta: Čitalnik prstnih odtisov in dekorativni element siv kot nerjavno jeklo ali keypad in dekorativni element
steklo antracit (1), kabel A 3,5 m (2), adapterski kabel (3), krmilnik in ekey konverter (4) (po potrebi) in kabel 5 m za napajalnik
Opis

Dodatne informacije

105191

KNX

ekey home set IN ZPD 2 CV KNX

s home konverterjem KNX

105192

LAN

ekey home set IN ZPD 2 CV LAN

s home konverterjem LAN RS-485

po želji
naročnika

ČOX

ekey set ČOX IN

105291

KNX

ekey home set KP ZPD 2 CV KNX

s home konverterjem KNX

105292

LAN

ekey home set KP ZPD 2 CV LAN

s home konverterjem LAN RS-485
*Kabelski prehod in napajalnik (5) nista del kompleta in ju je potrebno posebej naročiti.

Napajalnike, kabelske prehode, kartice RFID, dekorativne elemente itd. najdete pod kategorijo Dodatki od strani 21 naprej.

KNX
Vmesniki

LAN
Vmesniki

ČOX
Vmesniki
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Omrežena vrata
Optimalna rešitev za vsako zahtevo.

ekey multi
Rešitve z več točkami dostopa
En krmilnik upravlja 4 čitalnike
prstnih odtisov*.
• shranjevanje do 99 prstov
• podprti največ 4 čitalniki 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 prek 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
krmilnik

ekey net
Omrežne rešitve za dostop

CV LAN

• 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 prek 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 2.000 transponderjev

KR mini

Omrežna rešitev za dostop za podjetja.
organizacije in prefinjene individualne hiše.

*druga možnost: tipkovnica (keypad) -> shranjevanje do 99 ali 2000 kod

Z veseljem vam bomo pomagali pri načrtovanju in projektiranju vašega profesionalnega sistema
dostopa. Stopite v kontakt z nami preko ekey.net/de/kontakt.
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ekey net17
video
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ekey home app
povežite se

•

UPRAVLJANJE UPORABNIKOV
•
•
•
•
•
•

preprosto ustvarjanje, upravljanje in brisanje uporabnikov
aktivacija ali deaktivacija uporabnika s pritiskom na gumb
dodelitev pravic za določene dostope
shranjevanje prstov prek aplikacije
preprosto upravljanje do 99 prstov
upravljanje do 99 kartic RFID*

DOSTOP
• odpiranje vrat preko aplikacije (pametni telefon/tablični računalnik)
• dodelitev pravic dostopa s pomočjo uporabniške kode
• odobritev začasnega dostopa (npr. v času dopusta)

VARNOST
•
•
•
•
•

administratorski in uporabniški nivo
od 4- do 6-mestna varnostna koda za aplikacijo
povečana varnost zaradi 6-mestne kode povezave
sprememba in upravljanje varnostne kode s strani skrbnika
deaktiviranje Bluetooth delovanja čitalnika prstnih odtisov

UPORABNA ORODJA
• nastavljiva osvetljenost LED na čitalniku prstnih odtisov
• posamična nastavitev trajanja preklopa relejev
• ponastavitev sistema na tovarniške nastavitve
Aplikacija ekey home app je združljiva izključno s sistemom ekey home – rešitev
posamezne točke dostopa!
* samo pri ekey čitalniku prstnih odtisov integra RFID

ekey home app
otročje lahko vodenje po menijih:
BREZPLAČNO za ANDROID in iOS
Jeziki, ki so na voljo:

DE | EN | IT | FR | ES | CS | PL | RU | ZH
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YOUR STYLE. YOUR IDENTITY.
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Dodatki
Dekorativni elementi
Popolno ujemanje - oblika + funkcionalnost
Št. art.

Opis
Dekorativni element ČO IN

101254

ekey dekorativni element ČO IN SN, siv kot nerjavno jeklo

101305

ekey dekorativni element ČO IN ČR, črn

101304

ekey dekorativni element ČO IN BE, bel

101303

ekey dekorativni element ČO IN ZL, zlat

101973

ekey dekorativni element ČO IN AN, antracit
Dekorativni element ČO IN RFID*

101688

ekey dekorativni element ČO IN RFID SN, siv kot nerjavno jeklo

101904

ekey dekorativni element ČO IN RFID ČR, črn

101933

ekey dekorativni element ČO IN RFID BE, bel
Dekorativni element ČO IN (RFID) ST*

101978

ekey dekorativni element ČO IN (RFID) ST SN, steklo siv kot nerjavno jeklo

101980

ekey dekorativni element ČO IN (RFID) ST AN, steklo antracit

101979

ekey dekorativni element ČO IN (RFID) ST BE, steklo bel

Št. art.

Opis

101677

ekey dekorativni element KP IN ST SN, steklo siv kot nerjavno jeklo

101679

ekey dekorativni element KP IN ST AN, steklo antracit

101678

ekey dekorativni element KP IN ST BE, steklo bel
* Ni na voljo v vseh državah. Povprašajte pri svojem prodajalcu.

Na izbiro je ves barvni spekter

Tako deluje:
1

Izberi dekorativni
element

1

2

3

2

Izberi
barvni
odtenki
Farbton
wählen

RAL Classic 213

3

Izberi količino

Najmanjše naročilo 10 kosov

4

Pošlji povpraševanje

office@ekey.net
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Dodatki
Št. art.

Opis

101909

ekey set za montažo v ročaj vrat ČO arte, 16 mm

Št. art.

Opis
ekey montažna plošča KR micro (plus)
okrogel izrez

ekey montažna plošča KR micro (plus)
oglat izrez

101881

ekey montažna plošča KR micro (plus), r20 mm

101883

ekey montažna plošča KR micro (plus), e20 mm

101882

ekey montažna plošča KR micro (plus), r24 mm

101884

ekey montažna plošča KR micro (plus), e24 mm

• mere Š x V x G: 20 (24) x 200 x 2,7 mm
• plastika ABS, z brazdami na sprednji strani, črna

• Potrebna montažna plošča za KR micro plus v krilu vrat

8-polni kabelski prehod
Št. art.
100880

Opis
ekey KPK 48/8; ohišje kabelskega prehoda na strani krila vrat
• Dimenzije ohišja V x Š x G: 478 x 24 x 17,5 mm
• vgradnja ohišja v krilo vrat

101475

ekey KPK 48/8; ohišje kabelskega prehoda na strani krila vrat
• Dimenzije ohišja V x Š x G: 478 x 24 x 17,5 mm
• vgradnja ohišja v krilo vrat

100883

• odpiranje vrat mogoče do pribl. 180°
• dolžina kabla na strani okvira: 2,5 m

• odpiranje vrat mogoče do pribl. 180°
• dolžina kabla na strani okvira: 10 m

ekey KaP brez ohišja/8; kabelski prehod
• odpiranje vrat mogoče do pribl. 180°
• dolžina kabla na strani okvira: 2,5 m

100885

ekey KPK 30/8; ohišje kabelskega prehoda na strani krila vrat
• Dimenzije ohišja V x Š x G: 300 x 24 x 17,5 mm
• vgradnja ohišja v krilo vrat

101967

• odpiranje vrat mogoče do pribl. 100°
• dolžina kabla na strani okvira: 2,5 m

ekey KPK 30/8; ohišje kabelskega prehoda na strani krila vrat
• Dimenzije ohišja V x Š x G: 300 x 24 x 17,5 mm
• vgradnja ohišja v krilo vrat

• odpiranje vrat mogoče do pribl. 100°
• dolžina kabla na strani okvira: 10 m

Sledeči podatki veljajo za vse navedene kabelske prehode:

!
Št. art.

• vod: Li9Y11Y, 8 x 0,34 mm2
• dolžina kabla na strani krila vrat: 0,8 m, na koncu opremljen z vtikačem CP35/8 za priključitev na krmilnik
Opis

100205

ekey NA ZPD 230 VAC/12 VDC/2 A, za pritrditev na DIN letev

100891

ekey NA ZPD 230 VAC/24 VDC/2 A, za pritrditev na DIN letev

100204

ekey NA PM 230 VAC/12 VDC/2 A; podometno

101742

ekey NA PM 230 VAC/24 VDC/1,1 A; podometno

!

Pomembno: Napajalnik izberite na osnovi lastnosti
motorne ključavnice.

Brezprekinitveno napajanje
Št. art.
101559

Opis
ekey UPS ZPD 230 VAC/12 VDC/5 A + AKU 4 Ah, za pritrditev na DIN letev
• mere Š x V x G:
UPS: 108 x 94 x 95 mm (6DE)
Baterija: 157 x 93 x 66,5 mm (9DE)
• Napajalna napetost: 100–240 VAC
• dva dela: UPS (preklopni napajalnik) in baterija
• izhodna napetost, izhodni tok: 12 VDC/5 A

101593

ekey UPS ZPD 230 VAC/24 VDC/3 A + AKU 4 Ah, za pritrditev na DIN letev
• mere Š x V x G:
UPS: 108 x 94 x 95 mm (6DE)
Baterija: 157 x 93 x 66,5 mm (9DE)
• Napajalna napetost: 100–240 VAC
• 3 deli: UPS (preklopni napajalnik) in 2 bateriji
• izhodna napetost, izhodni tok: 24 VDC/3 A
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• temperaturno območje: od -10 °C do 40 °C
• prikaz delovanja: LED
• Prednost: nadometni napajalnik, več ur varnega napajanja
sistema. Primerno za uporabo s povezavo z motorno
ključavnico!

• temperaturno območje: od -10 °C do 40 °C
• prikaz delovanja: LED
• Prednost: nadometni napajalnik, več ur varnega napajanja
sistema. Primerno za uporabo s povezavo z motorno
ključavnico!

! Pomembno: Napajalnik izberite na osnovi lastnosti motorne ključavnice.

Dodatki
Vrata so končno montirana pri stranki, toda kako preveriti delovanje čitalnika prstnih odtisov in
električnega zapaha? Strokovnjak lahko glede na napredek pri vgradnji po potrebi priključuje
napravo tudi nekoliko dlje. Kaj storiti, če v tem času pride do škode na elektronskih komponentah v
vratih? Kdo je kriv? Kdo nosi stroške?
Da bi se tej težavi izognili, ponuja podjetje ekey preprosto rešitev: preizkuševalni napajalnik. Z njim
je mogoče vrata hitro preveriti in tako stranki dokazati, da je v času vgradnje vse delovalo.
Preizkuševalni napajalnik je seveda mogoče uporabiti že v tovarni, da se že pred dobavo preveri
pravilno delovanje!

Št. art.

Opis

102094

Preizkuševalni adapter 230 V/12 VDC/2 A, za preizkus delovanja vrat

102095

Preizkuševalni adapter 230 V/24 VDC/1 A, za preizkus delovanja vrat

Kaj storiti, če ...?
Morda tudi sami poznate naslednjo situacijo: Stranka ima vprašanje glede čitalnika prstnih
odtisov, vendar ni mogoče hitro podati pravilnega odgovora.
V novih dokumentih Quick Check (brošure za odpravljanje napak) so navedeni najpogostejši »vzorci napak« in nasveti glede upravljanja. Z vsebovanimi QR-kodami je poleg tega
mogoče hitro priti do koristnih videoposnetkov podjetja ekey.

Tehnični podatki

rjava

Vhod / reset | modra

Vhod / reset | siva

za namene preverjanja | roza

Ne uporabiti | rumena

!

Pri namestitvi domofona za odpiranje vrat je treba upoštevati
naslednje: priklop signala za odpiranje vrat (moder in siv) je
treba zaradi varovanja pred manipulacijo narediti v varovanem
območju (znotraj hiše). Za to mora električar uporabiti ustrezen
rele za domofone.

Ne uporabiti | zelena

Proste žile je treba nujno posebej izolirati.

za namene preverjanja | rdeča

bela

Načrt za priključitev
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Katalogi in mape
ekey za prenos

Avstrija (centrala)
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89
A-4030 Linz
T: +43 732 890 500 - 0
E-pošta: office@ekey.net

Nemčija
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Industriestraße 10
D-61118 Bad Vilbel
T: +49 6187 90696 - 0
E-pošta: office@ekey.net

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

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

Italija
ekey biometric systems Srl.
Via Copernico 13/A
I-39100 Bolzano
T: +39 0471 922712
E: italia@ekey.net

ekey biometric systems
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