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YOUR FINGER. YOUR KEY.

ekey dLine – chytrý přístup se skenerem otisku prstů

NOVINKA

ekey představuje systém skeneru otisku prstů, který změní Vaše domovní dveře v chytré dveře: ekey dLine. 
Dveře získají nové funkce a přizpůsobí se Vašim potřebám.

Zažijte nový pocit komfortu! Otvírejte domovní dveře bezpečně a pohodlně prstem. Chytré vlastnosti, které 
usnadňují Váš každodenní život. Přístupový systém splní Vaše přání dneška, zítřka a tak dále!

Objevte výhody systému ekey dLine a zažijte nové možnosti!

“ekey mi opravdu usnadnil každodenní život! Teď 
můžu například pustit údržbáře do domu, i když ještě 
nejsem doma. Nemusím spěchat jen proto, abych mu 
otevřel dveře.” 

Martin (42)

“Díky systému ekey už nemám strach, jestli se mé 
dítě vrátilo v pořádku ze školy. Dostanu automatické 
oznámení na chytrý telefon, jakmile moje malá 
dcera odemkne dveře skenerem otisku prstů!” 

Barbora (37)



Výhody

YOUR FINGER. YOUR KEY.

Užijte si pohodlí domova hned u vchodových dveří

NOVINKA   ekey dLine – chytrý přístup se skenerem otisku prstů

NOVÉ: Otvírání na dálku
Údržbář už nikdy nebude muset čekat přede 
dveřmi. V případě nouze můžete dveře otevřít 
odkudkoliv – ať už z kanceláře, ze služební cesty 
nebo z dovolené!

NOVÉ: Hlasový asistent
Spojte svůj skener otisku prstů ekey dLine s Amazon Alexou 
a otvírejte dveře jednoduše hlasovým příkazem. 

NOVÉ: Oznámení
Nejistota? Už nikdy! Dostanete oznámení na chytrý 
telefon, jakmile Vaše milovaná osoba přijde domů.

NOVÉ: Systém, který lze rozšiřovat
S ekey dLine nemusíte dopředu vědět rozsah svého 
přístupového systému. Funkce, uživatele a přístroje lze 
přidávat i později.

Váš prst je klíčem
Jak zajistit, abyste mohli dveře kdykoliv otevřít? 
Klíče, karty nebo kódy ztratíte nebo zapomenete – 
Váš prst je ale vždy po ruce!

Maximální bezpečnost
Se skenerem otisku prstů ekey dLine můžou otevřít 
dveře jen autorizované osoby. Skener otisku prstů ekey 
dLine je 1000x bezpečnější než 4místný PIN bankovní 
karty.
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Váš prst je klíčem
Maximální bezpečnost
Otvírání na dálku
Oznámení
Hlasový asistent
Systém, který lze rozšiřovat
Personalizované časové intervaly*
Snadná aktivace

Snadné ovládání
Chytrá technologie
Vysoká odolnost proti vodě
Praktická správa pomocí aplikace
Nový design
Přehledný protokol přístupů
Průběžná aktualizace firmwaru
Pohodlná správa na dálku

Funguje na dotyk
4segmentový světelný prstenec na optickou signalizaci
Designový prvek z nerezové oceli
Aplikace ekey bionyx
Zabudovaný do křídla dveří
Napájení 230 VAC/24 VDC/2 A
1 relé
Přístupový systém se spravuje z chytrého telefonu nebo tabletu

Skener otisku prstů ekey dLine do křídla dveří

Skener otisku prstů ekey dLine do dveřního madla

Funguje na dotyk
4segmentový světelný prstenec na optickou signalizaci
Designový prvek z nerezové oceli
Aplikace eky bionyx
Zabudovaný do madla dveří
Zapuštěný do povrchu madla
Napájení 230 VAC/24 VDC/2 A
1 relé
Přístupový systém se spravuje z chytrého telefonu nebo tabletu
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