
Czytnik linii papilarnych ekey
COMFORT MEETS DESIGN



TAK WYJĄTKOWY, JAK ODCISK LINII PAPILARNYCH.

Od ponad 17 lat firma ekey tworzy nie tylko produkty, 
ale również rozwiązania, które rewolucjonizują całą 
branżę. 
Kompetencje technologiczne, duch innowacyjności 
oraz wysokie standardy jakości stosowane przez 
zaangażowanych pracowników to cechy decydujące 
o charakterze przedsiębiorstwa ekey. Stanowi to 
podstawę do rozwoju wizji skoncentrowanych na 
przyszłości, jak również realizowania wiodących 
technologii.
Obok funkcjonalności przykładamy dużą wagę do 
wzornictwa. Technologia powinna być dyskretnie 
wtopiona w architekturę. Wielu renomowanych 
producentów wykorzystuje czytnik linii papilarnych 
ekey już na etapie projektowania produktów i 
doskonale go integruje. 

NOWOCZESNA LEKKOŚĆ 
IDZIE W PARZE Z HIGH-TECH

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ MADE IN AUSTRIA: 

•   Szerokie kontrole produkcji, procesu wykończenia 
oraz funkcjonalności (na zasadzie zero tolerancji)

•  Kontrole odporności na czynniki środowiskowe i 
temperaturowe 

•  Testy wibracji i wstrząsów fizycznych
•  Kontrole w kwestii dostawania się wody oraz 

funkcjonowania części mechanicznych
•  System zarządzania jakością zgodny z normą 

EN ISO 9001:2015
•  Oznaczenie CE



Dzięki innowacyjnoęci oraz 
wysokim standardom jakoęci jesteę

my numerem 1 w Europie!



Headquarters (Siedziba gęówna)

ekey biometric systems – najlepsze w  Europie 
systemy kontroli dostępu poprzez odcisk palca.

Firma ekey z siedzibą w Linz w Austrii jest liderem 
na europejskim rynku w zakresie biometrycznych 
rozwiązań do kontroli dostępu. Będąc producentem 
i twórcą z najwyższymi kompetencjami 
technologicznymi i opatentowanym algorytmem 
oprogramowania, jesteśmy godnym zaufania 
partnerem na międzynarodowych rynkach. Zarówno 
prywatni klienci i wiodące przedsiębiorstwa, jak i 
organizacje, np. straż pożarna lub służby ratunkowe 
od lat stawiają na czytnik linii papilarnych ekey. 

Międzynarodowy charakter i obecność na całym 
świecie są znakami szczególnymi marki ekey

ekey zatrudnia aktualnie ponad 100  pracowników 
w swoich 5  lokalizacjach w Austrii, Niemczech, 
Liechtensteinie/Szwajcarii, Włoszech i Słowenii oraz 
eksportuje swoje produkty do ponad 70  krajów. 
Udział eksportu wynosi 75%. Główne rynki zbytu to 
obok Austrii, Niemiec, Szwajcarii, Słowenii i Włoch 
również Hiszpania, Indie, Chiny oraz USA.

Designed, developed
and made in Austria.

TWÓJ PALEC.
TWÓJ KLUCZ.





2004
 Założenie ekey biometric systems 

Deutschland GmbH z siedzibą w 

Nidderau w okolicy Frankfurtu.

2008
Publiczna prezentacja ekey lock, 

zestawu czytnika linii papilarnych 

z cylindrem radiowym do łatwego 

doposażania posiadanych drzwi.

2010
Wariant czytnika linii papilarnych 

PT w połączeniu z różnymi ramkami 

przełącznika do instalacji w puszkach 

podtynkowych jest gotowy do 

produkcji seryjnej. Prezentacja 

„nowego” CZLP integra dla branży 

producentów drzwi. 

Przejście do nowej technologii 

czujników pojemnościowych.

Założenie ekey biometric systems GmbH 

z wizją: Rozwiązania biometryczne 

dla każdego! Stworzenie czytnika linii 

papilarnych ekey home.

2002

Uruchomienie ekey net, systemu 

dostępu sieciowego dla przedsiębiorstw. 

Rozpoczęcie dostaw do pierwszego partne-

ra OEM (firmy Schüco).

2005

Wprowadzenie na rynek modelu czytnika linii 

papilarnych integra do instalacji w skrzydle drzwi. 

Współpraca z różnymi producentami drzwi w celu 

oferowania modelów instalowanych fabrycznie.

Przedstawienie rodziny produktów ekey logon, 

metod zastępujących hasła do logowania w 

komputerze, logowania w oprogramowaniu oraz 

na stronach internetowych.

2007

Design staje się coraz ważniejszy. 

Wprowadzenie na rynek czytnika 

linii papilarnych zintegrowanego 

w pochwycie drzwi we 

współpracy z klientem OEM FSB.

2009

POCZĄTKI I KROKI 
MILOWE 

Firma ekey rozpoczęła działalność w 2002 roku i 
dzisiaj jest europejskim liderem w zakresie systemów 
kontroli dostępu poprzez odcisk palca.

„Natynkowy” czytnik linii papilarnych 

Toca home jest gotowy do produkcji seryjnej 

i ma zrewolucjonizować rynek czytników linii 

papilarnych.

2003

2006
Założenie w Vaduz ekey biometric 

systems Est., przedstawicielstwa dla 

Liechtensteinu/Szwajcarii.

Przyznanie ekey drugiego patentu.



2012
Założenie ekey Włochy. 

Wprowadzenie na rynek 

czytnika linii papilarnych NT 

2.0 wraz z ośmioma innymi 

nowościami. Jeden z czołowych 

niemieckich producentów 

domofonów, firma Ritto, po 

raz pierwszy prezentuje czytnik 

linii papilarnych ekey jako 

produkt OEM na targach Light 

& Building we Frankfurcie.

2014
Wprowadzenie algorytmu 

zoptymalizowanego pod kątem 

komfortu i czasu dokonywania obliczeń. 

Ukierunkowanie na klientach zgodnie z 

naszym mottem przewodnim: „wzbudzamy 

zachwyt u naszych klientów”.

Założenie przedstawicielstwa ekey Słowenia odpowiedzial-

nego za region wschodnioadriatycki (Słowenia, Chorwacja, 

Bośnia, Serbia, Macedonia, Kosowo, Czarnogóra, Albania).

2011
Czytniki linii papilarnych jest po raz pierwszy 

zarządzany. Wprowadzenie produktu czytnik linii 

papilarnych arte do instalacji w pochwycie drzwi 

oraz ekey keypad 2.0. 

ekey otrzymuje srebrną 

nagrodę Protector Award 2015.

Opracowanie nowej 

kompaktowej jednostki 

sterującej dla branży 

producentów drzwi. 

2013

2015

2017

2020
Rozpoczęcie tworzenia ekey 

bionyx – połączenie sieciowe 

różnych systemów umożliwia 

nowe struktury komunikacyjne 

i modele biznesowe.

Opracowane zostają nowe 

konstrukcje czytników linii 

papilarnych.

Integracja systemu KNX 

– poprzez samodzielne 

opracowanie rozwiązania 

ekey KNX konwerter firma ekey 

wchodzi do świata integratorów 

systemów, dzięki czemu 

pokrywa swoją ofertą szeroki 

obszar zastosowań.

2016

2018

2022

Rozwiązania Crestron do smart 

home funkcjonują teraz również z 

czytnikiem linii papilarnych ekey. 

Firma ekey staje się oficjalnym 

partnerem Crestron w zakresie 

rozwiązań zintegrowanych i 

zdobywa nagrodę Crestron Home 

Technology Award. 

Uruchomienie sklepu 

internetowego ekey

(B2B i B2C)

System zarządzania jakością ekey Austria 

uzyskuje 13 gr. 2011 r. certyfikację ISO 

9001:2008 – po sprawdzeniu przez TÜV 

Austria.

ekey otrzymuje Nagrodę za 

innowacyjność niemieckiej 

gospodarki.

Na rynek wchodzi ekey multi, system 

dostępu wielopunktowego z czytnikami linii 

papilarnych.

2018 – 2019
North American

Home Technology
Awards

Best Integration Utilizing Crestron Partners

2019
Oferując nowy produkt ekey uno akumula-

torowy czytnik linii papilarnych z modułem 

radiowym, firma ekey zapewnia praktycz-

ne rozwiązanie czytnika linii papilarnych 

dla rynku samodzielnie dokonywanego 

doposażania. Pierwsza linia produktów 

wyposażonych w czujnik powierzchni.

Firma ekey otrzymuje 

srebrną nagrodę 

Protector Award 2019 za 

ekey uno.

Firmie ekey zostaje przy-

znany ósmy patent.



Produkty ekey mają sprawdzoną jakość – masz 
tego pewność!
Nasze wartościowe komponenty i szerokie kontrole 
w zakresie produkcji, procesu wykończenia i 
funkcjonalności dają gwarancję, że kupujesz 
najlepszy produkt na rynku.

Czytnik linii papilarnych ekey może zintegrowany 
na różne sposoby:

• w wariantach natynkowych/podtynkowych

• w drzwiach wejściowych

• w pochwytach drzwi

• w domofonach

• w ramkach przełącznika

• w konstrukcjach skrzynek pocztowych

ZALETY CZYTNIKA 
LINII PAPILARNYCH EKEY

KOMFORTOWA OBSŁUGA I NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO

KONTROLA DOSTĘPU PRZEZ IDENTYFIKACJĘ OSÓB

WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI

ŁATWA INSTALACJA I ADMINISTRACJA

PRZYŁĄCZENIE DO JEDNOSTKI STERUJĄCEJ BUDYNKU 

NIESKOMPLIKOWANA KONSERWACJA

5 LAT GWARANCJI JAKOŚCI PRODUKTU

Ponad milion zadowolonych użytkowników to 
najlepsza rekomendacja naszych produktów! 

5 - LETNIAGWARANCJAJAKOŚCI



Dr Leopold Gallner  
CEO i właściciel 

ekey biometric systems GmbH

Po wielu stuleciach 

użytkowania konwencjonalny 

klucz stał się przestarzały – 

przyszłość przysłowiowo leży 

w Twoich rękach!

Atrakcyjny design, komfort i bezpieczeę

stwo poęęczone w jednym systemie kontroli 

dostępu poprzez odcisk palca.



PRAWDZIWE SMART HOMES 
KORZYSTAJĄ Z CZYTNIKIEM 
LINII PAPILARNYCH

  KONTROLA DOSTĘPU PRZEZ DRZWI/BRAMY

  OBSŁUGA SYSTEMU ALARMOWEGO

  STEROWANIE ROLETAMI/ŻALUZJAMI

  INDYWIDUALNA ARANŻACJA OŚWIETLENIA

  STEROWANIE SYSTEMAMI AUDIO

  SCENARIUSZE DOSTOSOWANE DO KONKRETNYCH OSÓB

  STEROWANIE PRĄDEM I OGRZEWANIEM

  I WIELE WIĘCEJ

CZYTNIK LINII PAPILARNYCH EKEY OFERUJE 
WIĘCEJ NIŻ TYLKO OTWIERANIE DRZWI!

Z odpowiednim interfejsem ekey możesz za 
pomocą palców uruchamiać indywidualnie 
skonfigurowane czynności za pośrednictwem 
jednostki sterowania budynku.*



* Integracja czytnika linii papilarnych ekey w Twojej jednostce sterowania budynku jest procesem 
indywidualnym. Twój konsultant chętnie udostępni Ci więcej informacji.

LAN

INTEGRATED
SOLUTIONS

INTERFEJSY  
DO INTEGRACJI 

W JEDNOSTKACH 
STEROWANIA BUDYNKÓW

CZLPX

KNX



ekey czytnik linii papilarnych integra

Elegancki i wszechstronny model również z dekoracją szklaną

ekey czytnik linii papilarnych integra to idealne rozwiązanie do integracji w drzwiach 
i obok nich. Obudowa o pięknym kształcie i wyraźnym, nowoczesnym wzornictwie 
jest dostępna w wersjach ze stali szlachetnej i szkła. Dzięki możliwości indywidualne-
go dopasowania kolorów może on być atrakcyjnym elementem dowolnego projektu 
klienta i elastycznie dopasuje się do każdego typu powierzchni i wymagań w zakresie 
wzornictwa.

4



YOUR IDENTITY. 
YOUR STYLE.



ekey czytnik linii papilarnych integra

Za pomocą ekey ramki montażowej CZLP integra czytnik linii papilarnych można 
bardzo łatwo zamontować obok drzwi (lub bramy garażowej). Firma ekey szczególnie 
skoncentrowała się przy tym na atrakcyjnym wzornictwie i eleganckim wykończeniu 
przy użyciu materiałów wysokiej jakości. 

Na życzenie ramka montażowa jest dostępna wraz z modułem dzwonka o 
dopasowanej stylistyce. W razie potrzeby istnieje możliwość sygnalizacji statusu 
instalacji alarmowej za pośrednictwem diod LED.

do montażu obok drzwi

5





ekey czytnik linii papilarnych PT

do integracji w domofonach i skrzynkach pocztowych 

6

Renomowani producenci domofonów i skrzynek pocztowych darzą zaufaniem 
niezawodne produkty i nowatorskie technologie firmy ekey. Czytniki linii papilarnych 
ekey można elegancko zintegrować w wielu koncepcjach wzornictwa.





ekey czytnik linii papilarnych PT E

ekey czytnik linii papilarnych PT E jest idealnym 
rozwiązaniem do różnych systemów przełączników od 
czołowych producentów oraz ich koncepcji wzornictwa. 
W połączeniu z perfekcyjnie dopasowanymi ramkami 
dekoracyjnymi o wysokiej jakości od ekey oferuje on 
dodatkowo zróżnicowane możliwości zastosowań zarówno 
wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz.

do integracji w ramkach przełącznika i designerskich 

7





ekey czytnik linii papilarnych arte

8

Dzięki eleganckiemu, wykonanemu ze stali szlachetnej 
obszarowi przesunięcia palca ekey czytnik linii papilarnych arte 
można dodatkowo stosować do instalacji w jednej płaszczyźnie 
w drzwiach o designerskiej stylistyce. Ze względu na niewielką 
głębokość instalacji czytnik linii papilarnych można dyskretnie 
zintegrować także w drzwiach o bardziej wyszukanym wyglądzie.

Model ekey czytnik linii papilarnych arte jest wzorowym 
produktem w kwestii doskonałego wzornictwa w niewielkim 
rozmiarze. Przede wszystkim renomowani producenci 
pochwytów drzwi fabrycznie integrują najmniejszy system 
kontroli dostępu poprzez odcisk palca ekey.

prosty design dla dyskretnej integracji





ekey keypad integra

10

klawiatura numeryczna jako dodatek do czytnika linii papilarnych

Podświetlana i łatwa w użyciu klawiatura pojemnościowa ze specjalnego 
szkła IMPAdur® jest dostępna w kolorze antracytu, stali szlachetnej lub 
białym. Ze względu na niewielką głębokość instalacji można ją, podobnie 
jak ekey czytnik linii papilarnych integra, elegancko zintegrować w 
drzwiach i obok nich.



ekey keypad integra

do montażu obok drzwi

Za pomocą ekey ramki montażowej KP integra można bardzo łatwo 
zamontować klawiaturę numeryczną obok drzwi (lub bramy garażowej). 
Firma ekey szczególnie skoncentrowała się przy tym na atrakcyjnym 
wzornictwie i eleganckim wykończeniu przy użyciu wysokiej jakości 
materiałów.  

Na życzenie ramka montażowa jest dostępna wraz z modułem dzwonka 
o dopasowanej stylistyce. W razie potrzeby istnieje możliwość sygnalizacji 
statusu instalacji alarmowej za pośrednictwem diod LED.
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w w w.ekey.net
ekey biometric systems

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

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

Niemcy
ekey biometric systems Deutschland GmbH 
Industriestraße 10
D-61118 Bad Vilbel
Tel: +49 6187 90696 – 0
E-mail: office@ekey.net

Szwajcaria i Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79
FL-9490 Vaduz
Tel.: +41 71 560 5480
E-mail: office@ekey.ch

Region wschodnioadriatycki
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99
SI-1000 Lublana
Tel.: +386 1 530 94 89
E-mail: info@ekey.si

USA
ekeyUSA Systems, LLC
1950 Northgate Blvd. STE D2 
US-34234 Sarasota, FL
T: +1 941 870 4757
E: info@ekeyUSA.com


