
bilder av div. løsninger

 I mange år  har EKEY levert løsninger til båd private husholdninger 
og til større konsern og bedrifter i hele Europa. Da alle med finger-
avtrykkslåser. Med dette har de klart å opparbeide seg mer enn en 
million fonøyde kunder. 

Ekey ble grunnlagt i 2002 og er nå Europas ledenede firma innen 
avlåsning med innovative lønsinger som tilfredstiller dagens be-
hov for avlåsning. Da alle løsninger med ulike typer fingerscannere 
der kunden kan bruke fingeren sin som nøkkel. De leverer et bredt 
spekter av fingerscannere til dører, porter og alarmsystemer. 

Det internasjonale fimaet har pr.dags dato 90 ansatte plassert på 
ulike land som Tyskland, Sveits, Italia og Slovenia. Varene deres 
eksporteres til over 70 land og gir derfor firmaet en ledende po-
sisjon i markedet når det kommer til innovative og kvalitetssikrede 
produkter.  
Deres produkter er av meget høy kvalitet - for å sikre seg at kunden 
alltid skal være fornøyd hvis de velger en løsning fra de. Deres sor-
timent og varer er beregnet for å holde i årrekker og er beregnet å 
tåle naturens påkjennninger som varme, kulde, høy luftfuktighet etc. 
Noe som gjør dette et passende produkt for boligenheter i Norge.  

Velger du EKEY - kan du stole på oss! 

Alle varene går gjennom strenge sikkerhetstester før de forlater fabrikken 
i Sveits. 
Alle varene er EN ISO 9001:2008 og CE sertifiserte



EKEY FINGERSCANNER INTEGRA  ( integrert versjon ) 

På grunn av sin meget kompakte og slanke utførelse og 
design er Ekey itegra integrert versjon en fingerscanner 
som passer for boligfasader der det vil gjøre seg best 
med en integrert løsning i og ved siden av dørene eller 
porten.

Finnes i utførelsene: 
børstet rustfritt stål, sort, gull eller hvit overflate. 

EKEY FINGERSCANNER INTEGRA  ( utpåliggende versjon ) 

På denne fingerscanneren medfølger det en monterings-
ramme, slik at den enkelt kan monteres ved siden av porten 
eller døren.  

På forespørsel; monteringsrammen er også tilgjengelig 
med komplett ringeklokkemodul som følger samme design. 
Om nødvendig kan statusen til alarmsystemet også vises 
med LED på denne. 

Finnes i utførelsene: 
Anrasitt grå eller hvit overflate.  

Like unik som et fingeravtrykker har Ekey over 15 år utviklet både produkter 
og løsninger som revolusjonerer hele bransjen. Ved hjelp av deres høyeste 
teknologiske kompetanse utnytter de fordelene ved biometri og gjør hverd-
agen til over en million brukere lettere hver eneste dag. 

I tillegg til funksjonalitet er alle deres fingerscannere designet for å passe 
ulike miljøer. Deres håp er at deres fingerscannere blir en integrert del av 
din hverdag sammen med - smarttelefoner, husdører, fingeravtrykksbetalin-
ger etc. En hverdag med den ulitmate sikkerhet for deg og ditt hjem eller 
bedrift.
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EKEY KODEPANEL INTEGRA  ( integrert versjon ) 

På grunn av sin meget kompakte og slanke utførelse 
og design er Ekey itegra integrert versjon et kode-
panel som passer for boligfasader der det vil gjøre 
seg best med en integrert løsning i og ved siden av 
dørene eller porten.

Belyst med LED for enkel avlesning og bruk.

Finnes i utførelsene: 
sort, hvit eller med stålgrå overflate. 

EKEY KODEPANEL INTEGRA  ( utpåliggende versjon ) 

På dette kodepanelet medfølger det en monterings-
ramme, slik at den enkelt kan monteres ved siden av 
porten eller døren.  

På forespørsel; monteringsrammen er også tilgjengelig 
med komplett ringeklokkemodul som følger samme 
design. Om nødvendig kan statusen til alarmsystemet 
også vises med LED på denne. 

Finnes i utførelsene: 
Antrasitt grå eller hvit overflate  
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