VÁŠ PRST.
VÁŠ KLÍČ.

Skener prstů
Čtečka karet
Aplikace

Evropská jednička v přístupových řešeních na otisk prstu
Více než jeden milion spokojených uživatelů jsou tou nejlepší referencí pro naše
produkty. Drobní uživatelé i významné podniky a organizace, jako jsou hasiči
nebo záchranáři, už léta spoléhají na osvědčené skenery prstů ekey.

Náš recept na kvalitu se skládá z nejvyšších nároků na funkčnost, spolehlivost
a bezpečnost, které se intenzivními zkouškami stále zdokonalují.
Prověřené produkty od ekey - na ně se můžete spolehnout!

ekey zahájil činnost v roce 2002 a dnes je evropskou jedničkou v přístupových
řešeních na otisk prstu. S ekey získají oprávnění lidé! Klíče, karty, kódy můžete
zapomenout, ztratit nebo vám je můžou ukrást. „Prst máte vždy u sebe!“ ekey se
svými skenery prstů pro dveře, brány, zabezpečovací zařízení nebo docházkové
systémy nabízí široké produktové spektrum.
Mezinárodně působící firma zaměstnává v současnosti na svých 5 pracovištích
v Rakousku, Německu, Lichtenštejnsku/Švýcarsku, Itálii a Slovinsku 90 pracovníků
a exportuje své výrobky do více než 70 zemí. Podíl exportu je 73%. Hlavní odbytiště
jsou vedle Rakouska, Německa, Švýcarska, Slovinska a Itálie také Španělsko a USA.
KVALITA
Než se jakýkoliv ekey produkt dostane na trh, musí se podrobit přísným testům. Ty
se skládají z intenzivních simulací horka, zimy a vysoké vzdušné vlhkosti, kterým je
každý skener prstů a jeho součásti nesčíslněkrát vystaveny, než se dostane do rukou
zákazníka.

CERTIFIKOVANÁ KVALITA
MADE IN AUSTRIA:
•
•
•
•
•
•

Rozsáhlé kontroly výroby a funkčnosti (nulová tolerance)
Testy odolnosti proti teplotám a vlivům prostředí
Zkoušeno na vibrace a otřesy
Zkoušeno na vniknutí vody a mechanických předmětů
Systém řízení kvality podle EN ISO 9001:2015
CE značka

Klíč po dlouhých
staletích dosloužil - máte
budoucnost doslova v ruce!
Dr. Leopold Gallner | CEO, ekey biometric systems GmbH

TVŮJ PRST. TVŮJ KLÍČ.

Jedinečný jako otisk prstu.
Za více než 15 let v ekey nevznikaly jen produkty,
ale i řešení, která přinesla revoluci do celých odvětví.
S nejvyšší technologickou kompetencí využíváme
výhod biometrie a ulehčujeme už více než milionu
uživatelů každodenní život - a bude jich pořád víc!
Inovativní duch a náročnost na kvalitu našich
angažovaných zaměstnanců nás učinily jedničkou
na evropském trhu v přístupových řešeních na
otisk prstu. Tah na branku každého jednotlivce je
vlastností ekey jako podniku a je základem pro
vize orientované do budoucnosti až po realizaci
fantastických technologií.
Vedle funčnosti klademe velký důraz i na design.
Technologie se musí nenásilně včlenit do
architektury. Mnozí významní výrobci nakupují

skenery prstů ekey už ve fázi návrhu a výborně je
integrují.
Biometrie usnadňuje každodenní život a činí
ho bezpečnějším. Bez skenerů prstů si lze život
jen stěží představit - na chytrém telefonu, na
domovních dveřích, při platbě otiskem prstu apod.
V ekey vznikají přístupová řešení na otisk prstu,
která dodají vašemu domovu nebo firmě jedinečný
komfort s nejvyšším stupněm bezpečnosti.
Klíč po dlouhých staletích dosloužil máte budoucnost doslova v ruce!

Dr. Leopold Gallner
CEO, ekey biometric systems GmbH
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Skener prstů ekey integra

Na základě malé montážní hloubky je skener
prstů ekey integra ideálním řešením pro
integraci do dveří nebo vedle nich. Tvarově
dokonalé, pravoúhlé pouzdro v čistém a moderním designu se dodává v nerezu, v černé,
zlaté nebo bílé barvě.

Černá

Zlatá

Bílá

Nerez

Funkce aplikace na mobilu je kompatibilní výhradně s jednoduchým přístupovým řešením ekey home.

tvarově dokonalý univerzální model
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Skener prstů ekey integra

© Fotos: Pirnar d.o.o.

Funkce aplikace na mobilu je kompatibilní výhradně s jednoduchým přístupovým řešením ekey home.

pro montáž vedle dveří

Pomocí montážního rámečku ekey FS integra lze
skener prstů jednoduše namontovat na omítku
vedle dveří. ekey přitom klade zvláštní důraz na
design a jemné zpracování kvalitních materiálů,
jako je nerezová ocel a speciální sklo IMPAdur®. Na
přání lze dodat montážní rámeček i s modulem
zvonkového tlačítka ve stejném designu.
Pokud je to potřeba, je možné i zobrazovat stav
zabezpečovacího zařízení pomocí LED.

Antracit

Bílá

Antracit s modulem
zvonkového tlačítka

Bílá s modulem
zvonkového tlačítka
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Skener prstů ekey UP
k integraci do zvonkového tabla

Známí značkoví výrobci domovních komunikačních zařízení důvěřují spolehlivým produktům a inovativním technologiím firmy ekey
a integrují do svých zařízení skenery prstů ekey
UP už ve výrobě.
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Skener prstů ekey UP E
k integraci do designových rámečků a rámečků vypínačů

Svými kompaktními rozměry je skener prstů
ekey UP E ideálním řešením pro integraci
do stávajících vypínačových programů
hlavních výrobců a pro montáž pod omítku
s designovým příslušenstvím z nerezové
oceli případně ze speciálního skla IMPAdur®
v bílé, mátové a antracitové barvě.

Nerezová

Bílá

Mátová

Černá

Bílá

Mátová

Černá
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Skener prstů ekey arte

Se svým elegantním nerezovým vodicím
žlábkem je skener prstů ekey arte zkonstruován
speciálně pro montáž do designových dveří zároveň s povrchem. Díky malé montážní hloubce lze
skener prstů decentně integrovat i do zvláštních
designů dveří.

Nerez

Černá

Skener prstů ekey arte je kompatibilní výhradně s jednoduchým přístupovým řešením ekey home.

přístupové řešení s nejmenším skenerem prstů
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Skener prstů ekey arte

© Fotos: Pirnar d.o.o.

Skener prstů ekey arte je kompatibilní výhradně s jednoduchým přístupovým řešením ekey home.

hladký design pro decentní integraci

Model skeneru prstů ekey arte je ukázkový produkt, co se týče designu v malém
formátu. Především známí výrobci dveřních
madel integrují toto nejmenší přístupové
řešení na otisk prstu od ekey už ve výrobě.
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ekey keypad integra
kódová klávesnice jako doplnění skeneru prstů

Podsvícený a snadno ovladatelný
kapacitní touchpad ze speciálního skla
IMPAdur® se vyrábí v antracitové, nerezově šedé nebo bílé barvě. Díky své
malé montážní hloubce ho lze stejně
jako skener prstů ekey integra dokonale
integrovat do dveří nebo vedle nich.

Antracit

Bílá

Nerezově šedá
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ekey keypad integra
pro montáž vedle dveří

S montážním rámečkem ekey KP integra lze kódovou
klávesnici snadno namontovat na omítku vedle
dveří. ekey přitom klade zvláštní důraz na design
a jemné zpracování kvalitních materiálů, jako je
nerezová ocel a speciální sklo IMPAdur®. Na přání lze
dodat montážní rámeček i s modulem zvonkového
tlačítka ve stejném designu. Pokud je to potřeba, je
možné i zobrazovat stav zabezpečovacího zařízení
pomocí LED.

Antracit

Bílá

Antracit s modulem
zvonkového tlačítka

Bílá s modulem
zvonkového tlačítka
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Rozhraní pro integraci do systémů řízení budov
ekey přispívá k inteligenci vašeho domu

Integrace přístupových řešení na otisk prstu do systémů řízení
budov poskytuje mnoho nových možností:
Prostřednictvím systému ekey dům ví, které osoby jsou přítomny a které nejsou doma.
V závislosti na tom, kdo vchází do domu, můžeme otiskem prstu nejen otevřít dveře, ale i ušetřit hodně
energie tím, že budeme inteligentně ovládat světlo, topení a žaluzie.
Tyto možnosti lze individuálně nakonfigurovat - tak zůstanou například televize nebo sporák
vypnuty, když jsou doma jen děti.
Je možné realizovat i časově podmíněné funkce: tak má například uklízečka přístup do domu jen
v určitý čas.

Individuální možnosti jsou omezeny jen fantazií uživatele.
Pro veřejné budovy a firmy tu je možnost zaznamenávat, kdo, kdy a kudy vstoupil do budovy.
Použití jako docházkový systém je tak rovněž možné.
Dále je k dispozici informace, jestli skenerem prstů projel oprávněný prst. Při neoprávněné osobě lze
na základě této informace např. zapnout zahradní osvětlení a uložit obrázek z dveřní kamery do archivu.
Pomocí logiky řízení budovy lze každým uloženým prstem realizovat jiný příkaz.
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5 LET ZÁRUKA KVALITY
Made in Austria

Tato prodloužená záruka kvality je naše dobrovolná dodatečná služba, protože jsme přesvědčeni, že ekey
produkty jsou vyrobeny pro budoucnost. Naše kvalitní komponenty a rozsáhlé kontroly výroby, funkčnosti,
trvanlivosti a bezpečnosti vám dávají záruku, že jste získali nejlepší produkt na trhu.
CERTIFIKOVANÁ KVALITA MADE IN AUSTRIA:
• Rozsáhlé kontroly výroby a funkčnosti (nulová tolerance)
• Testy odolnosti proti teplotám a vlivům prostředí
• Zkoušeno na vibrace a otřesy
• Zkoušeno na vniknutí vody a mechanických předmětů
• Systém řízení kvality podle EN ISO 9001:2015
• CE značka

Optimální řešení pro každý požadavek
ekey home
Jednotlivé přístupové řešení

ekey multi
Vícenásobné řešení přístupu

ekey net
Síťové řešení přístupu

Pouze jedním skenerem prstů* lze
ovládat až 3 funkce.

4 skenery prstů* se spravují z jedné řídící jednotky.

Síťové řešení přístupu pro firmy, organizace nebo domovy
vyšší kvality.

• lze uložit až 99 otisků prstů
• ovládání 1 až 3 funkcí (např. dveře, brána
a zabezpečovací zařízení)
• jednoduchá obsluha a centrální správa uživatelů
přímo na řídící jednotce
• nebo pomocí aplikace na mobilu
(skener prstů ekey integra Bluetooth)
• volitelně: možný přístup na RFID kartu
-> lze uložit (kromě 99 otisků) ještě až 99 karet

*alternativa: kódová klávesnice (keypad) -> lze uložit až 99 kódů

•
•
•
•
•
•

lze uložit až 99 otisků prstů
max. 4 skenery prstů
každým skenerem prstů lze ovládat až 4 funkce
induviduální nastavení časových oken
záznam přístupů z každého skeneru prstů
jednoduchá obsluha a centrální správa uživatelů přímo
na řídící jednotce
• možnost udílení práv osobám (místně i časově)
• program dovolené nebo trvalý program
• volitelně: možnost přístupu na RFID kartu
-> lze uložit (kromě 99 otisků) ještě až 99 karet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

*alternativa: kódová klávesnice (keypad) -> lze uložit až 99 kódů

*alternativa: kódová klávesnice (keypad) -> lze uložit až 2.000 kódů

lze uložit až 2.000 otisků prstů na skener*
max. 80 skenerů prstů
z každého skeneru prstů lze ovládat až 4 funkce
lze programovat časová okna
záznam přístupů z každého skeneru prstů
vzdálená správa možná
centrální správa z počítače
kalendářní funkce
rozhraní pro externí napojení
volitelné: přístup pomocí RFID karty
-> lze uložit (kromě 2.000 otisků) ještě až 2.000 karet

© Fotos: Pirnar d.o.o. | ekey biometric systems GmbH
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Česká republika
Elektro-System-Technik s.r.o.
Pod Pekárnami 338/12
CZ-190 00 Praha 9-Vysočany
T: +420 266 090 711
E: obchod@est-praha.cz
www.est-praha.cz

Slovensko
EST Elektro-System-Technik, s.r.o.
Mnešická 11
SK-915 01 Nové Mesto nad Váhom
T: +421 327 740 810
E: info@est-slovensko.sk
www.est-slovensko.sk

www.ekey.net

