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Skener prstu

na omítku
Skener prstu

do montážní krabice
Skener prstu

integra 2.0 Domácí telefony 

Vícečetná řešení řístupu

1 – 4 skenery prstu 
propojené s 1 řídící jednotkou

• Možnost uložení až 99 prstů
• 4 relé
• Jednoduché uvedení do provozu 

a obsluha
• 3 časové zóny ( vždycky, 

časová zóna 1 a časová zóna 2)
• Protokol o přístupech
• Plán zamykání
 
• Uživatelé mohou být v určitých 

časech a dnech blokování ( 
personál během dovolené, o 
víkendech atd. )

• Uživatelé mohou dostat v 
určitých časech a dnech 
neomezený přístup ( zastoupení 
v nepřítomnosti atd. )

• Zadání jmen uživatelů
• Je možné jednotlivé zablokování 

a mazání uživatelů
• Volné přiřazení prstu ( „klíče“ ) 

k relé s plánem zamykání
• Automatické rozložení dat prstů 

na všechny skenery prstů

Jednotlivá řešení 
přístupu

1 skener prstu  
kombinovaný s jednou řídící 
jednotkou 

• Možnost uložení až 99 prstů
• 1, 2 nebo 3 relé
• Jednoduché uvedení do provozu 

a obsluha pomocí řídíci jednotky

ekey netekey home ekey multi
Kompaktibilní se všemi formami skeneru prstu a elektronickými systémy zamykání

síťová řešení přístupu

Centrálně spravovaný systém 
přístupu pro zařízení všeho druhu

• Možnost uložení až 2000 prstů
• 1 – 4 relé , rozšiřovatelné
• Možnost spravovat až 80 

skenerů prstů 
• Možnost spravovat až 4000 

uživatelů
• Možnost spravovat až 10 míst
• Možnost naprogramování 

časového okna
• Protokol přístupů

Chcete poznat 

mnohé možnosti 

ekey net?

Prosíme, vyžádejte 

si podklady !!

Program
Přehled forem a systémů
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VSTUPGARÁŽOVÁ 
VRATA

VRATA 2

VSTUP DO 
KANCELÁřE

DVEřE DO 
KANCELÁřE

VRATA 1

GARÁŽOVÁ 
VRATA

VSTUP

DVEřE
VNITřNÍ 
DVEřE
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ekey home ekey multi

Plánování kroků
pro Váš kometentní výstup

Zvolte vhodný systém podle velikosti projektu a přání 
zákazníka: 

a) ekey home 
b) ekey multi

Zvolte vhodný/ vhodné skener prstů podle stavební formy a 
integrace:

a) Na omítku 2.0 ( s nebo bez příslušenství)
b) Do montážní krabice integrovaný k desingu vypínače, nebo k   
    zabudování do   
    domácího telefonu
c) integra 2.0 se sadou k zabudování do stěny, nebo „ normální“ k   
    integraci do vyfrézování ( křídlo dveří, rám dveří)

Jen pro ekey home: 
vyberte vhodnou řídící jednotku podle požadovaných kritérií:

a) Na omítku nebo REG ve spínací skříňce na DIN liště
b) Dbát na počet nutných relé ( vchodové dveře , garážová vrata,  
    alarm, atd. )

PoZoR: přiřazení relé uložením rozdílných prstů ( viz příklad použití 
projekt „ rodinný dům“ strana 4)

 
Zvolte vhodný napáječ a dbejte při tom na: 

a) Jednoduchou zástrčku 
b) Komfortní modulární zařízení ve spínací skříni
PoZoR: při zabudování domácího telefonu je vhodný napáječ často k 
dispozici.
PoZoR: při nastavení spotřebičů ( otvírač dveří, motorický zámek) je 
nutné zkontrolovat potřebné napětí a sílu proudu.
U motorických zámků je často napáječ součást dodávky.

Při tématu otevírač dveří a motorický zámek dbejte prosím na:

a) otevírač dveří je sice hodnotný, ale dveře tím nejsou zamčené  
    ( při vloupání neplatí krytí pojišťovnou)
b) motorický zámek zavírá samostatně ( mechanicky, nebo  
    motoricky) a otevírá elektricky ( motoricky). doporučte Vašim  
    zákazníkům, aby si při koupi dveří objednali motorický zámek.  
    Příplatek obnáší přibližně 250 ,- až 1000,- EUR.

1

2

3

4

5

INHALT

ekey
přehled systémů    2

kroky plánování    3

ekey home
příklad projektu    4

ekey home
plán propojení     5

ekey multi
příklad projektu    6

ekey multi
plán propojení     7

skener prstu pro 
domácí telefony    8

podpora na 
veletrzích    9

demo přístroje   10

informace k 
objednání  11

skener prstu
na omítku 2.0 a 
pod  fasádu  12

skener prstu 
do montážní krabice  
a integra 2.0  13

řídící jednotky 
a napájení    14

automatizace domu  15

skener prstu 
kompletní sady  16

Strana



4

VSTUPGARÁŽOVÁ 
VRATA

ekey home
Jednotlivá řešení přístupu.
Jednoduché, komfortní, jisté !

Vchodové dveře a garážová vrata mají být ovládána 
jedním skenerem prstu.

Požadavek zákazníka:

• Bezklíčový přístup pro všechny členy rodiny.
• Vchodové dveře a garážová vrata se mají otvírat 

skenerem prstu u vchodových dveří dvěma různými 
prsty.

      Ukazováček otvírá vchodové dveře přes relé 1.
      Prostředníček otvírá garážová vrata přes relé 2.
• lehké programování přes řídící jednotku.

Řešení od elektrikáře:

• Jednoduchá instalace nového ekey skeneru prstu 
ekey home FS UP a komfortní řídící jednotky ekey 
home 2 SE REG.

• Pokud bude při prvotní instalaci použita větší řídící 
jednotka se dvěma nebo třemi relé, bude pozdější 
rozšíření jednodušší ( poplašné zařízení, otvírání 
garážových vrat atd. )

VSTUP
GARÁŽOVÁ 
VRATA

• Může být uloženo až 99 rozdílných otisků prstů
• Správa uživatelů je prováděna přímo přes řídící jednotku
• ekey home: skener prstu a řídící jednotka s 1 relé
      ekey home 2/3: skener prstu a řídící jednotka s 1 relé ekey  
      home 2/3: skener prstu a řídící jednotka s 3 relé ( rozdílné  
      prsty aktivují rozdílná relé)

Příklad: 
Projekt rodinný dům
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ekey home propojení

Trafo

Bezpečnostní 
tranformátor pro 
třídu ochrany II 

( sElV )

ekey 
home 
řídící jednotka

plánování
postavení vypínače

dOlE =
zAPNUTO

doporučené kabely
JY (st) Y 4 X 2 X 0,8
kabel přidělení: 
2 x sběrnice RS485, 2 x RS485 rezerva
2 x napájení, 2 x rezerva na  
zvýšení průřezu pro délky nad 50 m

Rs 485: sériové 
propojení ( linie)

max. 500 m

ekey 
home 
skener prstu

svorka

ekey 
kabel 
typ A

plánování
postavení vypínače

plánování
postavení vypínače

plánování
postavení vypínače

VPRAVO =
zAPNUTO

VPRAVO =
zAPNUTO

nahoŘE =
zAPNUTO



GARÁŽOVÁ 
VRATA VSTUP

DVEřE

VNITřNÍ 
DVEřE

ekey multi
Vícečetné řešení přístupu: 
Až 4 skenery prstu s 1 řídící jednotkou

Vchodové dveře, garáž a garážová vrata mají být 
obsluhovány jedním skenerem prstu.

Požadavek zákazníka:

• časové omezení pro zaměstnance domu  
      ( časová zóna A )
• žádné omezení prostoru 
      ( všichni mají přístup všude )
• Více funkcí na skenerech prstů
      ( jednotlivé prsty = rozdílné funkce )

 odemykací plán
relé 1 

Vchodové
dveře

relé 2 
Garážová

vrata

relé 3  
Garáž

relé 4 
Poplašné
zařízení 

Scanner Haustür            s1            S2            s3            s1

Scanner Gartentor            s1

Scanner Garage            S2            s1

Příklad: Projekt soukromá vila se zaměstnanci domu

VCHODOVé 
DVEřE 

GARÁŽ

POPLAŠNé 
ZAřÍZENÍ

GARÁŽOVÁ
VRATA

s1

s1s1

s1 S2 s3

S2

Řešení od elektrikáře: 

• Rodina má všude neomezený přístup  
( časová zóna „ vždycky“ )

• Určití příbuzní dostanou také volný přístup  
( časová zóna „ vždycky“ )

• Zaměstnanci mají přístup po 2 dopoledne  
( časová zóna A )

• Poplašné zařízení je zároveň s  
odemknutím dveří deaktivováno

• od vchodových dveří mohou být otevřena 
garážová vrata a garáž

• Z garáže mohou být otevřena garážová  
vrata

nastavení odemykacího plánu podle příkladu:

6
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ekey multi propojení 

doporučené kabely : J-Y(ST)Y  4 x 2 x 0,8  
Přiřazení vodiče : 2x RS-485-BUS; 2 x RS-485 rezerva v případě hvězdicového propojení ( tam a zpátky!) 
2 x napájení, 2 x rezerva na zvýšení průřezu pro délky nad 50 m

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poslední  
přístroj na  
sběrnici 

První přístroj  
ve sběrnici 
 

ekey multi Verkabelung 

ID 62: Version 2 vom 3.4.2012 

RS 485: sériové 
propojení  
( linie ) 

max. 500m    
Žádné 

hvězdicové 
zapojení! 

KABELEMPFEHLUNG 
J-Y(ST)Y  4 x 2 x 0,8 

Aderbelegung : 
2x RS485-Bus; 2x RS485 Reserve wenn sternförmig verkabelt (hin und zurück!) 

2x Spannungs-Versorgung; 2x Reserve für Querschnitterhöhung bei Leitungslängen über 50m 

U prvního a posledního přístroje ve sběrnici RS485 je plánování přepnuto na „ EIN“ ( „ zapnuto“ ) 

 

4321
4  

  

   

tlačítka – 
vstupy 

3,4 

tlačítka – 
vstupy  

1,2 

L
N 

Bezpečnostní 
tranformátor pro 
třídu ochrany II  

( SELV ) 

  16 17 18     13 14 15   

123456   7  8  9   
   

  10 11 12   

 22 23 24     19 20 21   

Rel 1 

Rel 2 Rel 3 Rel 4 

Přístroje  
ve stedu  
sběrnice 
v závislosti na  
Vaší konfiguraci  
mohou být  
připojeny 0 – 3  
přístroje 

ekey kabel  
typ A 

  

    
 

 
   
 

 

  

     
 

  

    
 

 

4321
4  

RJ45 

 svorka 

4321
4  

plánování
postavení vypínače

dOlE =
zAPNUTO

plánování
postavení vypínače

plánování
postavení vypínače

plánování
postavení vypínače

dOlE =
VYPNUTOVlEVO =

VYPNUTO
VlEVO =
VYPNUTO

plánování
postavení vypínače

VPRAVO =
zAPNUTO
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Model TX44 Model Sfera Model VarioModel Inox

1. Zvolit značku a model domácího telefonu
2. Objednat vhodný modul skeneru prstu

4 kroky plánování
k domácímu telefonu se skenerem prstu ekey UP I ( viz strana 12+13 )

3. Přiřadit ke skeneru prstu řídící jednotku
4. Prověřit napětí v celém systému ( je doporučen   
    napáječ od ekey )

Zabudování skeneru prstu UP I do speciálního 
modulu domácího telefonu.

Jednoduché sestavení na příkladu SIEDLE 
Vario modulu skeneru prstu.

Skener prstu pro domácí 
telefony a dopisní schránky

Jednoduché sestavení na 
příkladu GIRA TX 4 modulu 
skeneru prstu.

Moderní komunikace dveřmi si žádá nová 
modulární řešení jako ekey skeneru prstu 
UP I pro perfektní integraci v domácím 
telefonu.

Další výrobci domácích telefonů:

Doporučujeme dopisní schránky od



9

Rádi vás podpoříme při vaší výstavě! Zajistěte si včas vaše nutné materiály od ekey. Je jich k dispozici jen omezené množství. 
Dodávka následuje vyplaceně. Náklady a riziko za dodání zpět do ekey je na zákazníkovi. Partneři ekey popř. dříve objednáva-
jící budou upřednostněni. 
                   www.ekey.net

Firma/ Jméno

Adresa

PSČ/ Místo

Kontaktní osoba 

Telefon 

E-Mail

Veletrh

Datum

Zajímám se ještě o:

Druhy výtisků a DVD jsou zdarma! Za demonstrační stojany, dveře a RollUps 
zaplatíte pouze cenu za dopravu včetně té zpáteční.

Zdarma podpora na veletrzích

Rakousko: 
office@ekey.net
Fax: +43 732 890 500 2002

lETÁKY 
přehled produktů ekey 
2 stránky, 4 barevné  801 422

Mehrfach-Zutrittslösung
Ansteuerung von bis zu 
4 Fingerscanner über nur eine 

Steuereinheit.•	99 Finger einlernbar
•	4 Relais•	3 Zeitfenster programmierbar

•	Zutrittsprotokoll•	einfache Bedienung über die 

Steuereinheit
Die Lösung für Private, kleine 

Unternehmen, Vereine.

Netzwerk-Zutrittslösung
Das computergesteuerte Zutritts-

system für Anlagen aller Größen.•	bis zu 2000 Finger pro Scanner

•	1 bis 4 Relais, erweiterbar 

•	unbegrenzte Anzahl Scanner 

•	unbegrenzte Benutzeranzahl

•	Zeitfenster programmierbar

•	Zutrittsprotokoll
Die Lösung für Unternehmen, 

Behörden und Institutionen.

Einzel-ZutrittslösungMit nur einem Fingerscanner 

bis zu 3 Türen/Tore öffnen. •	99 Finger einlernbar
•	1 bis 3 Relais•	einfache Bedienung über 
die Steuereinheit

Die Lösung für Private.

Europas Nr. 1 bei Fingerprint Zugangslösungen

www.ekey.net

Fingerscanner APaufputz Fingerscanner UPunterputz Fingerscanner INintegra Türgriff / Fingerscan 2.0 FSB

ekey net

ekey home ekey multi
Von Architekten und Sicherheitsfachleuten empfohlen. Mit allen Schließsystemen kompatibel!

EINGANG

GARAGENTOR

TOR 2

BÜROEINGANG

BÜRO-TÜREN

TOR 1

GARAGENTOR

EINGANG

TÜR

INNEN-TÜREN

Ihr Finger ist der Schlüssel

PROSPEKTY 
private
16 stránky , 4 barevné 800 323

PROSPEKTY
business
24 stránky, 4-barevné 800 372

dEmo software 
(CsI) dVd
včetně ekey bit

kus kus

kus

kus

kus

kus

ROllUP 
privat
85 x 205 cm   801 034

ROllUP 
business
85 x 205 cm   801 035

kus

kus

dVd 
reklamní filmy

kus

kus

dEmonstRační stoJan
ekey home AP 2.0
s digitálním rámečkem  101 097
š x v x h : 25 x 65 x 30 cm

dEmonstRační stoJan 
ekey multi 4 UP funkční
ekey home AP 2.0 jako Dummy
digitální rámeček   101 173
š x v x h: 30 x 35 x 10 cm

dEmonstRační dVEŘE 
ekey home IN 2.0     
š x v x h: 60 x 93,5 x 30 cm
   101 101

ekey home ekey multi

Poptávku po reklamních předmětech zašlete vyplněnou na:

Skener prstu pro domácí 
telefony a dopisní schránky
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ekey home ekey multi

Síla prodeje Předváděcí 
přístroje pro Vás!
Techniku skeneru prstu pochopit a vyzkoušet

dEmonstRační stoJanY

demonstrační stojan ekey multi UP/aP dummy

• Skener prstu ekey multi 4 UP 
• Skener prstu ekey home AP 2.0 
  jako Dummy
• Digitální fotorámeček
• Série reklamních fotografií
Š x V x H: 30 x 35 x 10 cm
Sériové číslo: 101 173

Vysvětlení zkratek:
AP: na omítku
UP: do montážní krabice
IN: integra
FS: skener prstu
SE: řídící jednotka 
ceny jsou netto nákupní 
ceny obchodníka

€ 375,-

€ 412,50

dEmonstRační dVEŘE

demodveře ekey home integra ( In 2.0)

• Skener prstu ekey home IN 2.0
• řídící jednotka IN
• Kabelová spojka
• GU-Secury Automatic 
• Držák prospektů
Š x V x H: 60 x 93,5 x 30 cm
Sériové číslo: 101 101 € 1.575,-

dEmonstRační kUfR

sortiment demonstračního kufru

Skener prstu ekey home UP a řídící 
jednotka ekey multi 4 SE REG ,  
20 mm kulatý.
Dummy: FS AP 2.0, FS IN 2.0, ka-
belová spojka , FSB- dveřní klika se 
skenerem prstu
Š x V x H: 46 x 16 x 33 cm 

Sériové číslo: 101 095 € 990,-

demonstrační stojan ekey multi 4 UP v kufru

Demonstrační stojan se 
• Skenerem prstu ekey home UP 
• řídící jednotkou REG 4 multi 
• Kufr 
Š x V x H: 46 x 16 x 33 cm

Sériové číslo: 101 239 € 375,-

demonstrační stojan ekey home aP 2.0

• Skener prstu ekey home AP 2.0
• řídící jednotka ekey home AP 3
• Skener prstu ekey home IN 2.0  
   jako Dummy 
• Držáky prospektů vepředu a vzadu
• Digitální fotorámeček 
• Série reklamních fotek

Š x V x H: 25 x 65 x 30 cm

Sériové číslo: 101 097

demonstrační stojan ekey fs UP dummy

Dummy demonstrační stojan bez funkcí 
• Skener prstu UP 
• řídící jednotka REG

Š x V x H: 13 x 35 x 20 cm

Sériové číslo: 101 362 € 55,-
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ekey home ekey multi

Informace k objednání
aby se opravdu na nic nezapomnělo

a)

b)

c)

ekey home jako kompletní sada

a) všechno v jednom balíčku 
    ( viz poslední strana )

ekey home ve 4 krocích:

krok 1: Výběr skeneru prstu
krok 2: Výběr příslušenství skeneru prstu 
            ( pokud je žádané )
krok 3: Výběr řídící jednotky
krok 4: Výběr napáječe 
            ( eventuelně k dispozici u domácího telefonu )

ekey multi ve 4 krocích:

krok 1: Výběr skeneru prstu ( 1 – 4 kusy)
krok 2: Výběr příslušenství skeneru prstu
            pokud je žádáno
krok 3: řídící jednotka ekey multi se 4 relé
krok 4: Zapojení napaječe v řadě 
  ( eventuelně k dispozici u domácího telefonu )

101 407 
ekey home 1 set aP 2.0

Síla prodeje Předváděcí 
přístroje pro Vás!

Objednání ve 4 krocích: 1 skener prstu    2 příslušenství    3 řídící jednotka    4 napáječ
( volitelné )

1 2 3 4
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... A teď objednat!
ekey home

1 Skener prstu na omítku 2.0
Art. Nr. Označení druhu zboží Provedení  

101 405 ekey home FS AP 2.0 Stříbrná metalíza

faR: 1,0 x 10 -7
fRR: 1,5 x 10 -2
Rozměry Š/V/h: 
45 x 81,6 x 60,3 mm
spotřeba energie: přibližně 1 W
napájecí napětí: 
8-24 VAC, 8-30 VDC

Rozsah teplot: -25° C do +70° C
krytí: IP44
doporučená výška montáže: 135 cm
Ukazatel/displey: 3 multi-barevné LED
funkce: možnost uložení až 99 prstů, chráněno 
před manipulací, data zůstanou uložena i po výpadku 
proudu

Kompaktibilní se systémem >

ekey home

2 Příslušenství  
Voděodolná krytka na skener prstu na omítku

101 406 ekey voděodolná krytka aP 2.0 Ed Nerez kartáčovaná

Rozměry Š/V/h:
110 x 170 x 95 mm
doporučená výška montáže:
130 cm ( spodní hrana )

součástí dodávky:
voděodolná krytka ED, 2 x šroub se zápustnou hla-
vou M 3x6 mm, 4x šroub se zápustnou hlavou 3x 35 
mm s hmoždinkami

volitelné

1 skener prstu do montážní krabice

Art. Nr. Označení druhu zboží Provedení  

101 148 ekey home FS UP E Pro zabudování do krabičky pod fasádu včetně bílé 
záslepky

101 310 ekey home FS UP I Pro zabudování do domácího telefonu

faR: 1,0 x 10 -7
fRR: 1,5 x 10 -2
Rozměry Š/V/h:
50,4 x 50,4 x 30,1 mm
spotřeba energie: přibližně 1 W
napájecí napětí: 
8-24 VAC, 8-30 VDC
Rozsah teplot: -25° C do 70° C

krytí: IP31/IP43/**IP64 
( závislé na použitém vypínači )
doporučená výška montáže: 155 cm / 110 cm*
Ukazatel/displey: 3 multi-barevné LED
funkce: možnost uložení až 99 prstů, chráněno 
před manipulací, data zůstanou uložena i při výpad-
ku proudu

S
ez

na
m

 v
ho

dn
ýc

h 
rá

m
eč

ků
 v

yp
ín

ač
ů 

pr
o 

po
už

it
í v

en
ku

: 
h

tt
p

:/
/

d
o

w
n

lo
ad

s.
ek

ey
.n

et
/

ek
ey

_
fs

_
U

P
_

IP
-s

ch
al

te
rp

ro
g

ra
m

m
e.

p
d

f

ekey home ekey multi

* 
Po

zo
r:

 F
S
 U

P 
na

 m
on

tá
žn

í v
ýš

ku
 1

10
cm

/9
0 

ot
oč

en
ou

 j
en

 v
 k

ra
jn

ím
 p

ří
pa

dě
, 

pr
ot

ož
e 

sn
iž

uj
e 

vý
ko

n 
v 

ro
zp

oz
ná

vá
ní

 !

E = ElEktRICká VětEV
Konstruovaná pro zabudování do desingového 
rámečku vypínače všech důležitých výrobců

I = INTEGRACE
Konstruováno pro zabudování do domácích 
telefonů, dopisních schránek atd. ( viz 
strana 8)

up e up I

ekey skener prstu up e  
Zboží 101148 FS UPE je dodáváno s malými díly tak 
jak je to na obrázku, ale bez vypínače!
Skener prstu UP E je kompaktibilní s rámečky 55 x 55 
mm všech známých výrobců vypínačů. 
červené díly: objednat u výrobce vypínačů

ekey skener prstu up I
Druh zboží 101310 FS UPI je dodáván se stříkaným 
silikonovým těsněním. červené díly: objednat u 
výrobce domácích telefonů

krabička pod fasádu

ekey multi

ekey multi

Kompaktibilní se systémem >

Kompaktibilní se systémem >
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1 skener prstu integra 2.0
Art. Nr. Označení druhu zboží Provedení  

101 326 ekey home FS IN 2.0 E Včetně krytky ED a kabelu 24 cm

faR: 1,0 x 10 -7
fRR: 1,5 x 10 -2
Rozměry Š/V/h:
krabička 43,6 x 89 x 17,3 mm
spotřeba energie: přibližně 1 W
napájecí napětí: 
8-24 VAC nebo 8-30 VDC

Rozsah teplot: -25° C do 70° C
krytí: IP54
doporučená výška montáže: 155 cm
Ukazatel/displey: 3 multi-barevné LED
funkce: možnost uložení až 99 otisků prstů, 
ochrana před manipulací , data zůstanou uložena i 
po výpadku proudu

2 Příslušenství
sada pro zabudování do stěny - integra Provedení

101 302 ekey sada pro zabudování do stěny 
IN Ed Nerez

101 301 ekey set do zabudování do stěny In 
Ed lEd Nerez včetně poplašného zařízení LED

krabička pod fasádu Š/V/h: 
krabička 60 x 122 x 36 mm

Přední panel Š/V/h: 
96 x 142 x 2 mm

101 147 ekey ochrana proti vlivu počasí In Ed 
včetně sady pro zabudování do stěny Nerez

krabička pod fasádu Š/V/h: 
krabička 60 x 122 x 36 mm

Přední panel Š/V/h: 
126 x 142 x 65 mm

101 300 krabička pro zabudování pod omítku 0,5 mm plech

krabička pod omítku Š/V/h: 
krabička 42 x 87 x 25 mm

2 Příslušenství
Art. Nr. Označení druhu zboží Provedení

dekorační krytka pro skener prstu do montážní krabice

101 167 ekey dekorační krytka UP al 50 x 50 Plast hliník 

101 168 ekey dekorační krytka UP an 50 x50 Plast antracit

Rozměry Š/V/h:
50,4 x 50,4 x 2,5 mm

Barvy:
antracit, bílý hliník 

dekorační krytka pro použití venku ( ve spojení se skenerem prstu UP I)

101 372 ekey kryt UP Ed Nerez kartáčovaná

Rozměry Š/V/h:
72 x 72 x 6,6 mm

funkce: ekey krytka UP ED zaručena vhodnost 
namontování ven modelu UP I podle IP64*
Pozor: není vhodné pro montáž do dutin!

nerezový rámeček pro montáž do montážní krabice ( ve spojení se skenerem prstu UP I)

100 304 Rámeček pro zabudování  ekey UP Ed Nerez kartáčovaná

Rozměry Š/V/h:
88 x 88 x 42 mm

funkce: sada ekey k zabudování do stěny UP ES 
vhodná i do vnějšího prostředí UP I. 
součástí dodávky: rámeček a krabička pod fasádu 
- plastové

ekey home ekey multi

volitelné
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   Slepé moduly od ekey pro GIRA a SIEDLE
Art. Nr. Označení druhu zboží             Provedení

101 380 ekey Modul GIRa tX44 al (barva hliník)

101 381 ekey Modul GIRa tX44 an (antracit)

101 382 ekey Modul GIRa tX44 WE (čistě bílá)

101 376 ekey Modul sIEdlE Vario dG (tmavá šedá)

101 377 ekey Modul sIEdlE Vario an (antracitová)

101 378 ekey Modul sIEdlE Vario WE (bílá)

101 379 ekey Modul sIEdlE Vario sm (stříbrná metalíza)

Výrobci domácích telefonů se skenerem prstu ze závodu: Behnke, Comelit, ElCom, fermax, RItto, siblik, tCs, Urmet

bticino/ekey modul, sér. Číslo hliník: E32911N / bílá: E32912N / grafitová: E32913N
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ELVOX/ekey modul sér číslo: 101410

Comelit/ekey Modul sér. Číslo černé: SP333 41S / bílá: SP333 41W

Kompaktibilní se systémem >

volitelné
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3 řídící jednotka
Art. Nr. Označení druhu zboží Provedení  

ekey home řídící jednotka na omítku

100 478 ekey home sE aP 1 1 relé

100 479 ekey home SE AP 3 3 relé

Rozměry Š/V/h: 
180 x 110 x 39,2 mm
spotřeba energie: přibližně 1 W
napájecí napětí: 9-12 VAC/DC
Rozsah teplot: -20° C do 70° C
krytí: IP20
Relé:
1 SE, 1 bezpotenciálový přepínač
3 SE, 3 bezpotencionálové přepínače

max. napětí relé: 
250 VAC/5A; 30 VDC/5A 
Vstupy ( otevírače dveří ): - 
Ukazatel/displey: LED 2 x 7 segment
ovládání: 4 tlačítka
Rs – 485 rozvržení: rozvrženo pevně
funkce: zaznamenání uživatelů, mazání jednot-
livých uživatelů, nastavitelný čas relé ( 0- 99 s), 
změna kódu, reset

ekey home řídící jednotka zabudování v řadě

101 162 ekey home sE REG 1 1 relé

101 312 ekey home SE REG 2 2 relé

Rozměry Š/V/h: 
70 (4TE) x 86 x 54 mm
spotřeba energie: přibližně 1 W
napájecí napětí: 
8-24 VAC nebo 8-30 VDC
Rozsah teplot: -20° C do 70° C
krytí: IP20
Relé:
1 SE REG, 1 bezpotenciálový přepínač
2 SE REG, 2 bezpotenciálové přepínače

max. napětí relé: 
42 VAC/DC; 2A
Vstupy ( otevírače dveří ):
1 SE REG, 1 x bezpotenciál
2 SE REG, 2 x bezpotenciál
Ukazatel/displey: LCD 106 x 56 pixelů, 
7 řádků/ 21 znaků + 2/4 status- LED
Rs – 485 rozvržení: možnost úpravy
funkce: zaznamenání uživatelů, mazání 
jednotlivých uživatelů, nastavitelný čas relé  
( 0- 99 s), změna kódu, reset, modus test

ekey home

4 Trafo
Trafo

800 060 ekey nt st 230aC/9VaC/0,8a Zástrčka

Rozměry Š/V/h: 
52 x 64 x 42,5mm
napájecí napětí: 230 VAC

Výstupní napětí, proud: 9 VAC, 800 mA
délka kabelu: 5 m

100 203 ekey nt REG 230aC/12VaC/1,5a Zabudování v řadě

Rozměry Š/V/h: 
3TE, 52,5 x 93 x 68,5 mm
napájecí napětí: 230 VAC

Výstupní napětí, proud: 12 VAC; 1,5 A
Rozsah teplot: -20°C do 50°C
krytí: IP20 

100 205 ekey nt REG 230aC/12VdC/2a Zabudování v řadě

Rozměry Š/V/h: 
2TE, 35 x 93 x 68,5 mm
napájecí napětí: 100-230 VAC

Výstupní napětí, proud: 12 VDC; 2 A
Rozsah teplot: -10°C do 50°C
krytí: IP20

ekey multiekey home

3 řídící jednotka
ekey multi řídící jednotka zabudování v řadě

101 163 ekey multi sE REG 4 4 relé

Rozměry Š/V/h: 
70 (4TE) x 86 x 54 mm
spotřeba energie: přibližně 1 W
napájecí napětí:
8-24 VAC nebo 8-30 VDC
Rozsah teplot: -20° C do 70° C
krytí: IP20
Relé:
4 bezpotencionálové měniče
max. napětí relé: 
42 VAC/DC; 2A

Vstupy ( otevírače dveří ): 4 bezpotenciály
Ukazatel/displey: LCD 106 x 56 pixelů, 
7 řádků/ 21 znaků + 8 statusů - LED
Rs – 485 rozvržení: možnost úpravy
Vyrovnávací paměť: 96h
funkce: možno přiřadit až 4 skenery, ukládat 
uživatele, uživatele jednotlivě mazat, nastavit časy 
relé ( 0 – 99 s) , změnit kód, reset, modus test, 3 
časové zóny, protokol přístupů, klíčový plán, uložení 
jmen, program dovolená a stálý 

ekey multi
ekey multi

ekey home
Kompaktibilní se systémem >

Kompaktibilní se systémem >

Kompaktibilní se systémem >
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   Široký výběr příslušenství
Art. Nr. Označení druhu zboží Provedení  

měniče knX připojení

100 460 ekey měnič UdP ( CV dUP) Černé

funkce: 
RS 485/LAN pro připojení k jiným 
systémům (např. KNX) s UDP protokolem

softwarekit

101 255 ekey home / ekey multi softwarekit

funkce: 
pro Update ekey home FS AP/IN/UP a 
ekey home SE IN/AP/REG a ekey multi

součástí dodávky: 
USB- měnič vč. Software, USB kabel a zástrčka 

ekey homeKompaktibilní se systémem > ekey multi

Europas nr. 1  
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ekey net sdk

Váš inteligentní dům s 
připojením k internetu: 
měnič ekey UdP boří 
mosty

Budoucnost je ... teď!

ekey partneři pro perfektní řešení:

Představte si: U vchodových dveří pozná Vaše budova díky 
otisku prstu, kdo přichází. Plně automaticky se deaktivuje 
poplašné zařízení, zapne se počítač, rozsvítí se světla, akti-
vují se přístroje a rozezní se příjemná hudba. 
Za pomoci vlastní funkční knihovny mohou být využity ekey 
skenery prstu v kombinaci s PLC od firmy Beckhoff.

Mnohé renomované podniky vyvíjejí řešení společně s ekey ske-
nery prstů jako např. BECKHOFF, CRESTRON, GIRA, ELVOX a 
jiní.
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Evropské číslo 1
v řešení přístupu pomocí otisku prstu

V 1 kroku objednat:       kompletní sadu  ekey home ap, In, up

kompletní sada skener prstu do montážní krabice

101 165 ekey home sada UP E REG 1 S řídící jednotkou k zabudování v řadě 
1 relé

V komPlEtní sadě je obsaženo: 
• Skener prstu do montážní krabice
   ekey home FS UP E (101 148)
• Dekorační krytka čistě bílá
• Nosný kroužek pro upevnění ve spínací   
   skříňce

• Distanční kroužky/ vyrovnání výšky k rámečku  
   vypínače 
• řídící jednotka ekey home SE REG 1  (101 162)
• Trafo sériového zapojení 
   ekey NT REG 230 AC/12 VAC/1,5 A (100 203)

ekey home
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kompletní sada skeneru prstu integra 2.0

101 313 ekey home sada In 2.0 E REG 1 S řídící jednotkou série zařízení 
1 relé

101 287 ekey home sada In 2.0 E aP 1 S řídící jednotkou na omítku 
1 relé

ekey home sada In 2.0 E REG 1
• Skener prstu integra 
   ekey home FS IN 2.0 E (101 326)
• Deorační prvek nerez
• Kabel na připojení 8 m
• řídící jednotka ekey home SE REG 1
• Napáječ
   ekey NT ST 230 AC/9 VAC/0,8 A

ekey home sada In 2.0 E aP 1
• Skener prstu integra 
   ekey home FS IN 2.0 E (101 326)
• Dekorační rámeček nerez
• Kabel na připojení 8 m
• řídící jednotka na omítku 1 relé
• Zástrčka ekey NT ST 230 AC/9 VAC/0,8 A
  (800 060)

ekey home

Abb: Art. Nr. 101 313

Váš profesionální velkoobchod:
Rakousko
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Tel: +43 732 890 500 2000
office@ekey.net

Made in Austria

Další produkty ekey pro oblast řešení vstupu , 
sledování času a IT bezpečnosti naleznete pod 
www.ekey.net

101 407 ekey home sada aP 2.0 aP 1 S řídící jednotkou na omítku 
1 relé

101 408 ekey home sada AP 2.0 AP 3 S řídící jednotkou na omítku 
3 relé

V komPlEtní sadě je obsaženo: 
• Skener prstu na omítku AP 2.0
  (100 405)
 

• řídící jednotka na omítku , relé dle provedení 
  (100 478 oder 100 479)
• Trafo ekey NT ST 230 AC/9 VAC/0,8 A
  (800 060)

ekey home

kompletní sada skener prstu na omítku
Art. Nr. Označení druhu zboží Provedení  

101 409 ekey home sada aP 2.0 REG 1 S řídící jednotkou k zabudování do řady 
1 relé

V komPlEtní sadě je obsaženo: 
• Skener prstu na omítku AP 2.0 
  (100 405)

• řídící jednotka ekey home SE REG 1  (101 162)
• Zástrčka 
  ekey NT REG 230 AC/12 VAC/1,5 A (100 203)

noVÝ
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