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Portfolio
Overzicht van designs en systemen
vingerlezer

vingerlezer

SYSTEMEN VINGERLEZERDESIGNS

inbouw

vingerlezer

opbouw

vingerlezer

integra

deurtoegangsystemen

Systemen ekey home/ekey multi/ekey net ondersteunen alle ekey vingerlezers in alle designs en alle elektromechanische sluitsystemen!

ekey home

ekey net

ekey multi

GARAGEDEUR
GARAGEDEUR

VOORDEUR

GARAGEDEUR

VOORDEUR

VOORDEUR

BINNEN
DEUR

DEUR

Stand alone solution
1 vingerlezer aangesloten op 1
besturingseenheid
•
•
•

•
•

worden opgeslagen
Besturingseenheden met
1, 2 of 3 relaisuitgangen
Eenvoudige montage
en bediening via de
besturingseenheid
Gebruikers een voor een
wissen
Geen pc vereist

Netwerk
capaciteitsoplossing

1 tot 4 vingerlezers aangesloten op
1 besturingseenheid

Het op IP-gebaseerde
biometrische toegangssysteem
voor grotere projecten

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

Opening Controls B.V.

POORT

Meervoudige
toegangsoplossing

•
•
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BINNEN
DEUREN

worden opgeslagen
4 relaisuitgangen
Eenvoudige montage
en bediening via de
besturingseenheid
3 tijdzones (altijd, tijdzone A en
tijdzone B)
Toegangslogboek
Speciale bedrijfsmodi (voor
vakanties en voor volledige
toegang)
Backup-functie

•
•
•
•
•
•

Toegangslogboek

en nog veel meer
functies

voor uitgangtoetsen)
Gebruikernaam invoeren
Deactiveren of gebruikers een
voor een wissen
Vingerafdrukken worden
toegewezen aan relaisuitgangen
via sluitplannen
Automatische verdeling van
vingertemplates naar alle
vingerlezers
Geen pc vereist

Tel. +31 (0)162 461 820

Max. 2000 vingers per lezer
1 tot 4 relaisuitgangen per
toegangspunt
Max. 80 vingerlezers binnen
een systeem
Max. 10 vestigingen

info@openingcontrols.nl
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voor een competent advies

1
2
3

Kies een geschikt ekey-systeem (projectomvang):
a) ekey home (1 vingerlezer, 1 besturingseenheid)
b) ekey multi (max. 4 vingerlezer, 1 besturingseenheid)

5
6

3

ekey home
voorbeeldproject

4

ekey home
bedradingschema

5

ekey multi
voorbeeldproject

6

ekey multi
bedradingschema

7

Selecteer de meest geschikte vingerlezer:
a) opbouw
b) integra incl. muurmontageset voor montage in muren of voor inbouw
in deurbladen of deurkozijnen
c) inbouwmontage voor montage in inbouwdozen of
deurtoegangssystemen
Alleen van toepassing voor ekey home:
Selecteer een geschikte besturingseenheid (hoeveelheid
relaisuitgangen, design)
a) opbouw of DIN-rail montage voor montage in de schakelkast
(verdeelkaart)
b) vereiste aantal relaisuitgangen, bijv. om de voordeur te openen (relais
1) in/uitschakelen van het inbraakalarmsysteem (relais 2), etc.
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Stappenplan

Deurtoegangsystemen 8
Vingerlezer inbouw

9

Schakelframe

10

Vingerlezer inbouw E +
integra 2.0
11
Vingerlezer
opbouw 2.0

12

Kies een netvoeding:
a) standaard netvoeding
b) geschikte netvoeding voor DIN-rail montage voor schakelkast
c) netvoeding (inbouwtoestel)
LET OP: Bij de integratie in toegangpanelen, moet een geschikte
voeding vaak al beschikbaar zijn.
LET OP: Controleer de vereiste spanning en stroomsterkte van
deuropener, motorslot, enz. Een geschikte netvoeding wordt ook vaak
samen met motorsloten geleverd.
Geschikte toebehoren toevoegen

a) Een deuropener is een voordelige oplossing, maar de deur is niet
vergrendeld.
b) Een motorslot vergrendelt de deur automatisch (via veerklemmen of
een motor) en ontgrendelt de deur elektrisch (gemotoriseerd).
Adviseer uw klant om met de nieuwe deur een motorslot te kopen!

Tel. +31 (0)162 461 820

Netvoeding,
OVV + CV USB

13

Leverbare interfaces
(UDP, Wiegand)
14+15
Vingerlezer complete
productsets
16+17

Neem a.u.b. de volgende punten in acht voor deuropeners en
motorsloten:

Opening Controls B.V.

Besturingseenheid 12+13

info@openingcontrols.nl

Demo-stands

17

Tips en trucs

18+19

Contactgegevens

www.openingcontrols.nl

20

3

VOORDEUR

GARAGEDEUR

ekey home

Stand alone solution:
1 vingerlezer, 1 besturingseenheid
voor max. 99 vingers

Project:
"Eengenzinswoning"
De voordeur en de garagedeur worden aangestuurd
via vingerlezer.
De wensen van de klant:
•
•

Toegang zonder sleutels voor alle gezinsleden.
De voordeur en de garagedeur worden
aangestuurd via een vingerlezer gemonteerd aan de
voordeur.

opbouw

Leverbare ekey home
besturingseenheden

DIN-rail montage

A

1 aansluiting

100 478

101 162

De oplossing van de monteur:

2 aansluitingen

-

101 312

•

3 aansluitingen

100 479

-

NEE

JA

7-segments (88)

LCD

9-12 VAC/DC

8-24 VAC
8-30 VDC

•
•
•

4

Eenvoudige montage van de ekey home
vingerlezer en de ekey home BE DRM 2
besturingseenheid (uitgerust met 2 relaisuitgangen)
Twee verschillende vingers worden gebruikt.
De wijsvinger ontgrendelt de voordeur via
relaisuitgang 1.
De middelvinger ontgrendelt de garagedeur via
relaisuitgang 2.
Eenvoudige programmering via de ekey home
besturingseenheid (onderdeelnr. 101 312).

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

Ingangen
Display
Netvoeding

info@openingcontrols.nl

www.openingcontrols.nl

ekey home bedrading

ekey home
vingerlezers

ekey home
besturingseenheden
VL OP 2.0

Netvoedingen
Veiligheidsisolatie
transformer,
veiligheidsklasse
II (SELV)

BE OP

RS485: seriële bedrading (in lijn)
max. 500m

VL IN 2.0
BE mini

RS485: seriële bedrading (in lijn)
max. 500m
BE DRM
VL IB

RS485: seriële bedrading (in lijn)
max. 500m
Kabel aanbeveling
J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.8
Draadbezetting:
2x RS485 bus; 2x RS485 back-up draden
2x netvoeding; 2x back-up draden voor grotere
doorsnede wanneer kabellengte boven 50m lengte is

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

info@openingcontrols.nl

www.openingcontrols.nl
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VOORDEUR

GARAGEDEUR

ALARM

ACHTER
DEUR

ekey multi

Meervoudige toegangsoplossing:
Max. 4 vingerlezers. Slechts 1 besturingseenheid.
Max. 99 vingers

Project: "Villa met huispersoneel"
Conventionele sleutels moeten worden
vervangen voor de voordeur, de garagedeur,
de achterdeur en het alarmsysteem.

huispersoneel aanwezig in het huis.
Eisen van de klant:
Alle drie huisingangen en het inbraakalarmsysteem
moeten worden aangestuurd door vingerlezers.
Het inbraakalarmsysteem wordt uitgeschakeld
(wanneer de deur wordt geopend) via de
vingerlezer aan de voor- of achterdeur.
De zoon, Marc, mag niet in de garage komen en
het huispersoneel heeft uitsluitend toegang op
weekdagen gedurende bepaalde uren.

De oplossing van de monteur:
Twee virtuele sleutels moeten worden
1. Hoofdsleutel H voor Lilly en James: Hiermee
worden de voordeur, de garagedeur, de achterdeur
ontgrendeld en het alarmsysteem uitgeschakeld.
2. Sleutel S1 voor alle overige: hiermee worden alle
sloten ontgrendeld, behalve die van de garagedeur,
dit is dus de sleutel voor Marc. In combinatie met
een tijdvenster, is S1 tevens de sleutel voor het
huispersoneel.

6

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

Relais 2
Garagedeur

Relais 3
Achterdeur

Relais 4
Alarm

H1

Lezer voordeur

H1
H

Lezer garagedeur

H1

Lezer achterdeur
H

Lilly

Meer informatie vindt u onder:
www.ekey.net/ekey-multi

Relais 1
Voordeur

Sluitplan

S1

James
Tijdzone "altijd"

info@openingcontrols.nl

Marc

Huispersoneel
Tijdzone "A"

www.openingcontrols.nl

H1

ekey multi bedrading

Op het eerste en laatste apparaat in de RS485 bus, moet de afsluitschakelaar op "AAN" worden gezet.

Max. 4 ekey home vingerlezers
aangesloten op 1 ekey multi
besturingseenheid
Eerste
apparaat in
de bus
(ketting)

BE
DRM
multi

Notebook/pc met
software ekey FW
update

als optie

VL OP 2.0

VL IB

VL IB

Apparaten in het
midden van
de bus.
Afhankelijk van de
hier 0 tot 3 eenheden
worden geplaatst

VL IN 2.0

RS485: seriële
bedrading (in lijn)
max. 500m
GEEN
STERVORMIGE
BEDRADING!

Laatste apparaat
in de bus
(ketting)
Kabel aanbeveling
J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0.8
Draadbezetting:
2x RS485 bus; 2x RS485 back-up draden
2x netvoeding; 2x back-up draden voor grotere
doorsnede wanneer kabellengte boven 50m lengte is

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

info@openingcontrols.nl

www.openingcontrols.nl
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Vingerlezers voor deurtoegangsystemen
Verander uw bestaande of nieuwe
deurtoegangsysteem in een biometrisch aangestuurde
8

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

info@openingcontrols.nl
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brievenbussen, etc.
Compatibel met systeem >

ekey home

ekey multi

1 Vingerlezer IB I
Onderdeelnummer Omschrijving
101 310

Model

ekey home VL IB I

voor montage bijv. in deurtoegangsystemen

FAR: 1:10.000.000
FRR: 1:100
Maten B/H/D:
50,4 x 50,4 x 30,1 mm
Energieverbruik: ca. 1 W
Verzorgingsspanning:
8-24 VAC, 8-30 VDC
Temperatuurbereik: -25° C max. 70° C

IP-klasse: max. IP64 (afhankelijk van integratie)
Aanbevolen montagehoogte: 155/110 cm*
Display: 3 meerkleuren LEDs
Functies: opslag mogelijk van 99 vingers, tegen
sabotage beveiligd, gegevens gaan niet verloren in
geval van een stroomstoring, buseinde kan op het

2 Montagebeugels for geselecteerde deurtoegangsystemen (voor gebruik in combinatie
met onderdeelnr. 101 310)
101 380

ekey module GIRA TX44 AL (aluminium kleur)

101 381

ekey module GIRA TX44 AN (antraciet)

101 382

ekey module GIRA TX44 HW (hagelwit)

101 376

ekey module SIEDLE Vario DG (donkergrijs)

101 378

ekey module SIEDLE Vario W (wit)

101 379

ekey module SIEDLE Vario SM (zilver-metallic)

101 618

ekey module SIEDLE Vario WH (wit-hoogglans)

101 619

ekey module SIEDLE Vario SH (zwart-hoogglans)

101 620

ekey module SIEDLE Vario BG (barnsteen-metallic)

101 552

ekey module Elvox 8000 serie GR (grijs)

101 533

ekey module bticino Sfera AME (ALLMETAL)

101 534

ekey module bticino Sfera AWH (ALLWHITE)

101 535

ekey module bticino Sfera AST (ALLSTREET)

101 536

ekey module bticino Sfera ROB (Robur)

101 410

ekey module URMET Sinthesi AL (aluminium)

101 473

ekey module Comelit ikall ZW (zwart, vingerlezer ekey home IB reeds ingebouwd!)

101 474

ekey module Comelit ikall WI (wit, vingerlezer ekey home IB reeds ingebouwd!)

101 629

ekey module Comelit ikall M (zilver-metallic, vingerlazer ekey home IB reeds ingebouwd!)

Intercom-producenten die ekey-vingerlezers af fabriek leveren: Behnke, ELCOM, LEPPIG-SYSTEMS, RITTO, Siblik, STR, TCS

2 Accessoires voor IB I

als optie

Frame voor buitengebruik(te gebruiken in combinatie met VL IB I)
101 372

ekey lijst IB RVS

geborsteld roestvast staal

Maten B/H/D:
72 x 72 x 6,6 mm

Functies: Frame voor buitengebruik (IP64 klasse)
*Niet geschikt voor montage in holle ruimten!

Roestvast stalen inbouwdoos(te gebruiken in combinatie met FS OM I)
100 304

ekey inbouwlijst IB RVS

geborsteld roestvast staal

101 511

ekey inbouwlijst IB RVS LED

geborsteld roestvast staal incl. 3 alarm-LEDs

Maten B/H/D:
Inbouw montagelijst: 88 x 88 x 42 mm
Inbouwdoos: 73 x 73 x 57 mm
Functie: voor inbouw in beveiligde buitenzone.
Aanbevolen montagehoogte: 135 cm.

Leveringsomvang: Inbouwlijst en doos van PVC
(zie afb.)
Let op: De standaard inbouwdoos is niet
geschikt. Een conforme inbouwdoos (groen) is
inbegrepen bij de levering.

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

info@openingcontrols.nl

www.openingcontrols.nl

*Let op: VL IB bij montagehoogte van 110 cm/90° gekanteld uitsluitend in noodgevallen,
wegens problemen met de werking!

voor montage in deurtoegangsystemen,

*IP64 beveiliging op buitenmuur met max. 2 mm poets rond het stopcontact

I = INTEGRATIE

9

... en nog veel
meer functies
Vingerlezers voor
lichtschakelaars
Monteer een vingerlezer in de inbouwdozen en gebruik
de designframes van bekende fabrikanten.
10

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

info@openingcontrols.nl
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ekey multi

Vingerlezers

E = INBOUWDOOS
kunnen worden aangeschaft bij producenten
van lichtschakelaars

ekey vingerlezer IB E
Onderdeelnummer 101 148 VL IB E wordt geleverd incl.
de kleine onderdelen als afgebeeld, zonder schakelframe
en inbouwdoos!
De ekey vingerlezer OM E is compatibel met elke willekeurig adapterframe met de inwendige maten 50x50 mm.

Onderdelen in het rood: kunnen worden aangeschaft bij
producenten van lichtschakelaars

Compatibel met systeem >

ekey home

inbouwd

oos

ekey multi

1 Vingerlezer inbouw IB E
Onderdeelnummer Omschrijving
101 148

Model

ekey home VL IB E

voor montage in inbouwdozen, incl. witte afdekplaat

FAR: 1:10.000.000
FRR: 1:100
Maten B/H/D:
50,4 x 50,4 x 30,1 mm
Energieverbruik: ca. 1 W
Verzorgingsspanning:
8-24 VAC, 8-30 VDC
Temperatuurbereik: -25° C max. 70° C

IP-klasse: IP31/IP43/IP64** (afhankelijk van schakelframe, dat wordt gebruik)
Aanbevolen montagehoogte: 155/110 cm*
Display: 3 meerkleuren LEDs
Functies: opslag mogelijk van 99 vingers, tegen
sabotage beveiligd, gegevens gaan niet verloren in
geval van een stroomstoring, buseinde kan op het
apparaat worden geconfigureerd, overeenstemmend
met vele schakelprogramma's, met inwendige maten 50x50 mm
Compatibel met systeem >

2 Accessoires IB E

ekey home

ekey multi

ekey home

ekey multi

*155 cm aanbevolen/110 cm indien scanner horizontaal is gemonteerd (met 90° gedraaid)
BELANGRIJK: zorg voor een goede werking van de scanner, anders zal de herkenning verslechteren.
** IP64 bij gebruik van ekey lijst IB RVS (101 372)

ekey home

als optie

Afdekplaat voor inbouw vingerlezer
101 167

ekey afdekplaat IB AL 50 x 50

kunststof, aluminium

101 168

ekey afdekplaat IB AN 50 x 50

kunststof, antraciet
Compatibel met systeem >

1 Vingerlezer integra IN 2.0
101 326

ekey home VL IN E

incl. decorelement en kabel

FAR: 1:10.000.000
FRR: 1:100
Maten B/H/D:
Behuizing 43,6 x 89 x 17,3 mm
Energieverbruik: ca. 1 W
Verzorgingsspanning:
8-24 VAC, 8-30 VDC

Temperatuurbereik: -25° C max. 70° C
IP-klasse: IP54
Aanbevolen montagehoogte: 155 cm!
Display: 3 meerkleuren LEDs
Functies: opslag mogelijk van 99 vingers, tegen
sabotage beveiligd, gegevens gaan niet verloren in
geval van een stroomstoring, buseinde kan op het
apparaat worden geconfigureerd

Compatibel met systeem >

2 Accessoires IN 2.0

ekey home

ekey multi

als optie

Inbouw montagekits voor vingerlezer
101 302

ekey wandinbouwset IN RVS

roestvast staal

101 301

ekey wandinbouwset IN RVS LED

roestvast staal incl. alarm LED

Inbouwdoos B/H/D:
Behuizing 60 x 122 x 36 mm

Frontplaat B/H/D:
96 x 142 x 2 mm

ekey inbouwset IN RVS
incl. beschutting tegen weer

roestvast staal

Doos voor verzonken montage
B/H/D:
Behuizing 60 x 122 x 36 mm

Frontplaat B/H/D:
126 x 142 x 65 mm

ekey montageset IN compact
voor inbouwmontage

0,5 mm plaatstaal

101 147

101 300

Inbouwbehuizing B/H/D:
Behuizing 42 x 87 x 25 mm
101 383

ekey frontplaat IN RVS voor item 101
300 (als optie)
Maten B/H/D:
96 x 142 x 2 mm

roestvast staal

11

Compatibel met systeem >

ekey home

ekey multi

1 Vingerlezer opbouw OP 2.0
Onderdeelnummer Omschrijving
101 405

Model

ekey home VL OP 2.0

zilver metallic
Temperatuurbereik: -25° C max. 70° C
IP-klasse: IP44
Aanbevolen montagehoogte: 135 cm
Display: 3 meerkleuren LEDs
Functies: opslag mogelijk van 99 vingers, tegen
sabotage beveiligd, gegevens gaan niet verloren in
geval van een stroomstoring, buseinde kan op het

FAR: 1:10.000.000
FRR: 1:100
Maten B/H/D:
45 x 81,6 x 60,3 mm
Stroomverbruik ca. 1 W
Verzorgingsspanning:
8-24 VAC, 8-30 VDC

Compatibel met systeem >

2 Accessoires OP 2.0

ekey home

ekey multi

als optie

Beschutting tegen weer voor opbouwlezer
101 406

ekey beschutting tegen weer OP 2.0 RVS

Geborsteld roestvast staal

Maten B/H/D:
110 x 170 x 95 mm

Aanbevolen montagehoogte:
130 cm (onderkant)

Roestvast stalen adapter voor opbouw lezer
101 418

Deksel voor ekey OP 2.0 RVS voor
montage op 110 cm (onderkant)

Geborsteld roestvast staal

Maten B/H/D:
89 x 87 x 103 mm

Besturingspanelen
3 Besturingseenheden

Compatibel met systeem >

ekey home

ekey home

ekey home opbouw besturingseenheid
100 478

ekey home BE OP 1

1 relais

100 479

ekey home BE OP 3

3 relais

Maten B/H/D:
180 x 110 x 39,2 mm
Energieverbruik: ca. 1 W
Verzorgingsspanning: 9-12 VAC/DC
Temperatuurbereik: -20° C max. 70° C
IP-klasse: IP20
Relais:
BE 1: 1 uitgang, droog contact
BE 3: 3 uitgangen, droge contacten

Max. ingangsspanning relais, ingangsstroom:
250 VAC/5A; 30 VDC/5A
Ingangen (exit-toets): Display: LED 2x7 segmenten
Programmering: 4 drukknoppen
RS485 terminatie:
Functies: Gebruikers boeken, gebruikers wissen,
relaisopeningstijden wijzigen (0-99 sec.) instelbare
veiligheidscode, reset

ekey home besturingseenheid voor DIN-rail montage

12

101 162

ekey home BE DRM 1

1 relais

101 312

ekey home BE DRM 2

2 relais

Maten B/H/D:
70 (4HP) x 86 x 54 mm
Energieverbruik: ca. 1 W
Verzorgingsspanning: 8-24 VAC/DC
Temperatuurbereik: -20° C max. 70° C
IP-klasse: IP20
Relais:
BE DRM 1: 1 uitgang, droog contact
BE DRM 2: 2 uitgangen, droge contacten

Max. ingangsspanning relais, ingangsstroom:
42 VAC/DC; 2A
Ingangen (exit-toets):
BE DRM 1: 1 contact
BE DRM 2: 2 contacten
Display: LCD 106 x 56 pixels,
7 regels/ 21 tekens + 2/4 status-LEDs
RS485 terminatie:
Functies: Gebruikers boeken, gebruikers wissen,
namen invoeren, relaisopeningstijden wijzigen (0-99
sec.) instelbare veiligheidscode, reset, testmodus

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

info@openingcontrols.nl

www.openingcontrols.nl

ekey multi: max. 4 vingerlezers
3 Besturingseenheid

Compatibel met systeem >

ekey multi

ekey multi

ekey multi besturingseenheid op DIN-rail gemonteerd
101 163

multi

ekey multi BE DRM 4

4 relais

Maten B/H/D:
70 (4HP) x 86 x 54 mm
Energieverbruik: ca. 1 W
Verzorgingsspanning: 8-24 VAC/DC
Temperatuurbereik: -20° C max. 70° C
IP-klasse: IP20
Relais:
4 uitgangen, droge contacten
Max. spanning relais, opgenomen
vermogen:
42 VAC/DC; 2A

Ingangen (exit-toets): 4 contacten
Display: LCD 106 x 56 pixels,
7 regels/ 21 tekens + 8 status LEDs
RS485 afsluiting:
Runtime buffer geïntegreerd RTC: 96h
Functies: Gebruikers registeren, gebruikers wissen,
relaisopeningstijden wijzigen (0-99s), instelbare
veiligheidscode, reset, testmodus, 3 tijdzones,
toegangslogboek, master keyplan, namen invoeren,
vakantieprogramma en volledig toegangsprogramma,
connectiviteit (CV USB 100 433 vereist)

4 Netvoeding
Netvoeding
800 060

100 204

100 203

100 205

100 891

ekey NV SN 230AC/9VAC/0,8A

Voedingsadapter

Maten B/H/D:
52 x 64 x 42,5mm
Verzorgingsspanning: 230 VAC

Uitgangsspanning, uitgangsstroom 9 VAC, 800 mA
Kabellengte: 5 m

ekey NV IB 230AC/12VDC/1.5A

Netvoeding inbouw

Maten B/H:
54 x 31 mm
Verzorgingsspanning: 230 VAC

Uitgangsspanning, uitgangsstroom 12 VDC, 1.5 A
Temperatuurbereik: -5°C max. 50°C

ekey NV DRM 230AC/12VAC/1.5A

DIN-rail montage

Maten B/H/D:
3HP, 52,5 x 93 x 68,5 mm
Verzorgingsspanning: 230 VAC

Uitgangsspanning, uitgangsstroom 12 VAC; 1.5 A
Temperatuurbereik: -20°C max. 50°C

ekey NV DRM 230AC/12VDC/2.5A

DIN-rail montage

Maten B/H/D:
4HP, 70 x 93 x 68,5 mm
Verzorgingsspanning: 230 VAC

Uitgangsspanning, uitgangsstroom 12 VDC; 2.5 A
Temperatuurbereik: -10°C max. 50°C

ekey NV DRM 230 VAC/24 VDC/2 A

DIN-rail montage, 24VDC geschikt voor motorsloten

Maten B/H/D:
4HP, 70 x 93 x 68,5 mm
Verzorgingsspanning: 230 VAC

Uitgangsspanning, uitgangsstroom 24 VDC; 2 A
Temperatuurbereik: -5°C max. 50°C

Compatibel met systeem >

ekey home

ekey multi

4 Onderbrekingsvrije voeding
OVV
101 559

ekey OVV DRM 230V/12VDC/4Ah

OVV modulair toestel voor DIN-rail montage; 8HP + 9HP

Maten B/H/D:
OVV: 140 x 93 x 66,5 mm (8 HP)
Batterij: 157 x 93 x 66,5 mm (9 HP)
Verzorgingsspanning: 100-240 VAC
2 delen: OVV (netvoeding schakelaar) en
batterij

Uitgangsspanning, uitgangsstroom 12 VAC; 2 A
Temperatuurbereik: -10°C max. 40°C
Functieweergave: LED
Voordeel: Vervangt netvoeding; max. 20 uur batterijstroomreserve.
Compatibel met systeem >

ekey home

ekey multi

Diverse accessoires
ekey converter USB
100 433

ekey converter USB

zwart

Functies:
• voor ekey multi een gegevensbackup
aan te maken op pc, de database
te herstellen en logbestanden te
downloaden
•
101 582

Leveringsomvang:
USB-converter incl. software en USB-kabel

Servicekit voor ekey partners op aanvraag leverbaar (Onderdeelnummer 101 255)

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

info@openingcontrols.nl

www.openingcontrols.nl
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Uw intelligente
huistechniek met
internetaansluiting: De
ekey converter UDP is
maakt het mogelijk

Het intelligente huis

Met een simpele streek met uw vinger, herkent uw
huis wie thuis is
Compatibel met systeem >

Beschikbare interfaces

ekey home

ekey multi

als optie

Converter voor integratie in huisautomatiseringsystemen
100 460

ekey converter UDP (CV UDP)

zwart

Functies:
RS485/LAN interface voor integratie in
derde systemen (bijv. KNX) via UDPprotocol

Gegevensvelden:
GebruikerID, vingerID, serienummer vingerlezer, etc.

Protocol "huis" voorbeeld
1

0046

Soort
pakket

GebruikerID

4

80004426110003

1

Vinger ID

Serieel nummer
vingerlezer

Actie

2

Relaisuitgang

Protocol "multi" voorbeeld
1

0012

Soort
pakket

GebruikerID

14

GEORGE

1

8

Gebruikernaam
VingerID
Gebruikerstatus

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

1

80131004120001

Code

Serieel
nummer
vingerlezer

info@openingcontrols.nl

GAR

Vingerlezer
naam

1

Actie

-

Ingang
ID

www.openingcontrols.nl

Toegangssystemen
Inbraakalarmsystemen
Vingerlezers geïntegreerd in andere toegangcontrole- of inbraakalarmsystemen.
Sleutels, codes en kaarten kunt u verliezen, vergeten, of kunnen worden gestolen – uw vinger is altijd 'bij de hand'
Compatibel met systeem >

Beschikbare interfaces

ekey home

ekey multi

als optie

Converter voor integratie met alarmsystemen of toegangssystemen
101 582

ekey home CV WIEGAND RS485 (CV WIEG home)
Functies: De Wiegand converter
converteert het interne ekey RS485
protocol naar een 26 bit WIEGAND
protocol (kan via CV USB 101 433 worden
ingesteld)

Leveringsomvang:
WIEGAND-converter, software



systemen van derden



vingerlezer



netvoeding



besturingseenheid



converter Wiegand



elektro-mechanisch
sluitsysteem

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

info@openingcontrols.nl
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Complete ekey home productsets
Compatibel met systeem >

ekey home

COMPLETE PRODUCTSET Vingerlezer opbouw
Onderdeelnummer Omschrijving

Model

ekey home set OP 2.0 DRM 1

met besturing voor DIN-rail montage
paneel, 1 relaisuitgang

COMPLETE PRODUCTSET omvat:
• Opbouw vingerlezer
(zilver metallic 101 405)

• ekey home BE DRM 1 besturingseenheid (101 162)
• ekey NV DRM 230 AC/12 VAC/1.5 A netvoeding
voor DIN-rail montage (100 203)

101 407

ekey home set OP 2.0 OP 1

zilver metallic, met OP-besturingseenheid, 1 relaisuitgang

101 408

ekey home set OP 2.0 OP 3

zilver metallic, met OP-besturingseenheid, 3
relaisuitgangen

101 409

COMPLETE PRODUCTSET omvat:
• Opbouw vingerlezer
(zilver metallic 101 405)

• Opbouw besturingseenheid 1 (100 478) of opbouw
besturingseenheid 3 (100 479)
• netvoeding ekey NV SN 230 AC/9 VAC/0.8 A
(800 060)

Compatibel met systeem >

ekey home

COMPLETE PRODUCTSET Vingerlezer inbouw
101 165

met besturingseenheid voor DIN-railmontage, 1
relaisuitgang

ekey home set IB E DRM 1
COMPLETE PRODUCTSET omvat:
• ekey home VL IB vingerlezer (101 148)
• afdekplaat in wit
• montagebeugel voor montage met
schakellijst met inwendige maten
50 x 50 mm

• afstandsringen voor het afstellen van de hoogte
tussen afdekplaat en schakelframe
• ekey home BE DRM 1 besturingseenheid (101 162)
• ekey NV DRM 230 AC/12 VAC/1.5 A netvoeding
voor DIN-rail montage (100 203)

Compatibel met systeem >

ekey home

COMPLETE PRODUCTSET Vingerlezer integra
Onderdeelnummer

101 287

101 313

Omschrijving

ekey home set IN E OP 1

ekey home set IN E DRM 1

Model

met opbouw besturingseenheid, 1 relaisuitgang

met paneel voor DIN-railmontage, 1
relaisuitgang

ekey home set IN E OP 1:
• ekey home VL IN vingerlezer integra
(101 326)
• roestvast staal decorelement
• kabel type A 24 cm
• ekey home BE OP 1 besturingseenheid
• netvoeding ekey NV SN 230 AC/9
VAC/0.8 A netvoeding

ekey home set IN E DRM 1:
• ekey home BE IN vingerlezer
integra (101 326)
• roestvast staal decorelement
• kabel type A 24 cm
• ekey home BE DRM 1
besturingseenheid
• ekey NV DRM 230 AC/12 VAC/1.5
A DIN netvoeding voor DIN-rail
montage

Afb.: onderdeelnr. 101 287
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Compatibel met systeem >

ekey home

COMPLETE PRODUCTSET Vingerlezer integra 2.0 bluetooth
Onderdeelnummer Omschrijving
101 583

Model

ekey home set IN 2.0 BT mini 1

met besturingseenheid mini 1 relais

COMPLETE PRODUCTSET omvat:
• Vingerlezer ekey home FS IN 2.0 BT
(101 483)
• Decorelement roestvast staal (101 254)
Functies:
99 vingers kunnen worden beheerd via
app (Android/iOs volgen nog), tegen sabotage beveiligd, gegevens gaan niet verloren in geval van een stroomstoring, deur
kan tevens met app worden geopend,
relaistijden kunnen worden gewijzigd, etc.

• Kabel 24 cm (101 296)
• Besturingseenheid ekey home mini
• Netvoeding voor DIN-rail montage NV DRM 230
AC/12 VAC/1,5 A (100 203)

APP

COMPLETE PRODUCTSET Keypad
101 584

ekey home set keypad mini 1

met besturingseenheid mini 1 relais

COMPLETE PRODUCTSET omvat:
• ekey home IN 2.0 keypad (101 485)
• oppervlak in glas antraciet (101 510)
Functies:
maximaal 99 4- tot 8-cijferige codes kunnen gelijktijdig worden geprogrammeerd,
tegen sabotage beveiligd, gegevens gaan
niet verloren in geval van een stroomstoring, optische en akoestische terugkoppeling, stijlvolle blauwe LED-achtergrondver-

• Kabel 24 cm (101 296)
• Besturingseenheid ekey home mini
• Netvoeding voor DIN-rail montage NV DRM 230
AC/12 VAC/1,5 A (100 203)

Verkoopsbevordering

Verklaring:

demonstratiemodellen!
Test en ervaar de ekey-technologie
DEMO-STANDS

OP:

opbouw

IN:

integra

IB:

inbouw

VL:

vingerlezer

BE:

besturingseenheid

DRM:

DIN-rail montage

DEMO-KOFFERS
Demo-koffer met complete aanbod

Demo-stand ekey multi
• ekey home VL IB
• ekey multi BE DRM 4
• dummy VL IB 2.0
• digitale fotolijst voor het diashow
BxHxD: 30 x 35 x 10 cm
Onderdeelnummer: 101 173

• ekey home VL IB
• ekey multi BE DRM
• ekey home BE IN
• dummy VL OP 2.0
• dummy VL IN 2.0
• dummy FSB deurgreep
• kabeloverdracht
BxHxD: 46 x 16 x 33 cm
Onderdeelnummer: 101 095

Compact demo-stand ekey multi
• ekey home VL OP 2.0
• ekey multi BE DRM 4
• dummy VL IN 2.0
BxHxD: 22x18x10 cm
Onderdeelnummer: 101 282

Demo-koffer ekey multi
• ekey home VL IB
• ekey multi BE DRM 4
• koffer
BxHxD: 46 x 16 x 33 cm
Onderdeelnummer: 101 239

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

info@openingcontrols.nl

www.openingcontrols.nl
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* met inbouw frame IB roestvast staal

** BELANGRIJK: vergewis uzelf ervan dat u genoeg plaats hebt om uw vingers over de lezer te halen

Tips en trucs

Het gebruik van ekey vingerlezers is zeer eenvoudig. Mocht u toch problemen ondervinden
toch, raadpleeg dan de hieronder beschreven aanbevelingen:

Tip 1: Positie van de gemonteerde vingerlezer
•
Vergewis u ervan dat de vingerlezer vrij toegankelijk is
met uw rechter- en linkerhand
•
Het is belangrijk dat u over voldoende bewegingsruimte
beschikt als u voor de lezer staat

Tip 2: Montagehoogte van de vingerlezer
•
De juiste montagehoogte van de vingerlezer is van cruciaal belang, om een juiste bediening van de lezer te garanderen
•
Wanneer de vingerlezer te laag gemonteerd is, kunt u bijv. uw vingertop over de lezer halen, maar wordt hierbij te
weinig informatie vergaard, zodat er geen 'treffer' wordt gevonden in de database
•
Vereiste montagehoogten:
Vingerlezertypes

Minimum montagehoogte onderkant

OP (opbouw)

135 cm

IB (inbouw)

155 cm aanbevolen
(135 cm verticaal*, 110 cm horizontaal**)

IN (integra)

155 cm

Tip 3: Montage van de besturingseenheid
•
De besturingseenheid schakelt het slot en wordt gebruikt voor de programmering. Daarom moet de eenheid in een
beveiligde binnenzone worden gemonteerd, maar moet gelijktijdig toegankelijk zijn voor programmering.

Tip 4: De sensor
•
De swipe sensor is gemonteerd in de vingergeleidingzone.
Voor een correcte herkenning, moet u eerst uw vingertop geheel over de sensor halen.
•
Vermijd mechanische belastingen (bijv. krassen met metalen voorwerpen, enz.) op de sensor!
•
In geval van vuil of water op de sensor, reinig deze dan zijwaarts met uw vinger of
een zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of ruwe sponzen
voor het reinigen van de sensor.
Tip 5: Vinger kiezen
•
De beste vingers om over de lezer te halen zijn (1) middel-, (2) wijsof (3) ringvingers
•
•
•
•
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sensor

Aanbevolen
vingeroppervlak

De duim en de pink mogen niet worden gebruikt
Gebruik een vinger zonder blessures of schaafwonden. Hoe duidelijker de vingerlijnen zichtbaar zijn, hoe beter de
herkenning van een vinger zal zijn.
Als een bepaalde vinger niet goed werkt, probeer dan een andere te registreren
Zwaar lichamelijk werk kan leiden tot schaafwonden op wijsvingers, middelvingers en ringvingers. Bent u rechtshandig?
Probeer het dan met behulp van de pink of ringvinger van uw linkerhand en vice versa.

Opening Controls B.V.

Tel. +31 (0)162 461 820

info@openingcontrols.nl
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Tip 6: Vinger over sensor halen
•
Alleen als u op juiste wijze uw vinger over de sensor haalt, zal het systeem goed werken!
•
Plaats uw eerste vingertop vlak in de vingergeleiding en begin te vegen, totdat u het einde van de vingergeleiding hebt
bereikt. Maak geen draaiende beweging weg van de sensor. Het vingertop moet vlak blijven in de vingergeleiding, totdat
het einde wordt bereikt.
•
Voer dit met matige snelheid uit: niet te snel, niet te langzaam (ca. 1 seconde)
•
Matige druk uitoefenen. Afhankelijk van de eigenschappen van uw vinger, moet de druk worden aangepast. Bij een
zachte huid is minder druk nodig, bij een droge huid meer.

Tip 7: Vingers van beide handen gebruiken
•
'reservesleutel', bijv. in geval van verwondingen.
•
Vorrveeld (voor BE IN of BE OP):
•
user slot 01, F3 voor de middenvinger van de
Datum
Vingers
F0
F9
•
linkerhand.
F8
F7
.12
F6
F5
F4
F8 17.9
F3
F2
F8 F8
•
uer slot 01, F8 voor de middenvinger van de
F1
.12
Naam
F8 17.9
F3
NumF8 F8
•
rechterhand
F3 F3
mer
.12
Papa
8 17.9
F7 F7
8 F8 F
•
Het wordt aanbevolen om een lijst van in het
F
7
F
1
0
.12
Mama
7 17.9
F3 F3
systeem geregistreerde vingers samen te stellen
7 F7 F
F
3
F
2
0
Susan
F4
•
Onder
bepaalde
omstandigheden
kunnen
F4 F4
03
eter
P
bepaalde gebruikers het moeilijk vinden hun
04
vingerafdrukken te registreren (bijv. kleine
kinderen, oudere mensen, etc.). Om de registratie
te verbeteren, wordt aanbevolen om dezelfde
vinger diverse keren te registreren. Er zijn 99
geheugenslots beschikbaar (registreer bijv. uw
rechter wijsvinger onder dezelfde gebruikersnummer van positie F1 tot F5 en de tweede vinder van positie F6 tot F0).
•
Vingerafdrukken van kleine kinderen kunnen normaliter worden geregistreerd vanaf de schoolgaande leeftijd. Registreer
dezelfde vinger diverse keren, zoals boven beschreven, hierdoor kunnen zelfs jongere kinderen worden geregistreerd.

Tip 8: Vochtige of natte vingers (na het sporten, regen
of inspanning)
•
Aangezien water werkt als een isolator, zal de sensor
niet in staat zijn om alle gegevens te registreren
•
Droog uw vinger af (bijv. droogwrijven op kleding)

Tip
10:
Droge
vingers
(na
tuinieren
of
bouwwerkzaamheden, of wegens de lage temperatuur)
•
Dergelijke vingers kunnen verschillende kenmerken
hebben en kunnen daarom moeilijker worden herkend
•
Smeer uw vinger door met hem over uw voorhoofd te
halen. Wijzig ook de druk van uw vinger, wanneer u de
vinger over de lezer haalt.

Tip 9: Hoofd-LED knippert rood/groen
•
Er bevindt zich water of vuil op de lezer
•
Reinig de sensor zijwaarts met uw vinger of een zachte
doek

Als u nog steeds problemen ondervindt, neem dan contact
op met uw lokale leverancier of het ekey support-team:
+43 732 890 500 1000 of support@ekey.net

Meer informatie vindt u onder http://youtube.com/user/ekeybiometricsystems
voor promotionele en handleiding videos over onze producten.

Opening Controls B.V.
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Voor deur
industrie

Ongeveer 200.000 tevreden klanten in meer dan 70 landen in de gehele wereld
illustreren het uitgebreide gebruik van ekey-producten zowel bij particuliere
woningen als bij bedrijven. De vele voordelen van de toegangssystemen via
vingerafdruk zijn overtuigend.

12 goede redenen

om voor ekey-vingerlezers te kiezen
1. Een veilig gevoel
Uw voordeur is altijd afgesloten

7. Eenvoudige montage
Tevens voor montage achteraf

2. Uniek gemak
Geen zware sleutelbossen, vergeten
wachtwoorden of kaarten

8. Betaalbare prijs

3. Gemak dient de mens
U hebt uw sleutel "altijd bij de hand" – uw vinger
opent de voordeur, de garagedeur, het tuinhek,
de kantoordeur, etc.
4. Optimale veiligheid
• U kunt uw sleutels niet meer verliezen of
verkeerd wegleggen, of uzelf uitsluiten
• Misbruik van een sleutel is uitgesloten
• Kan niet worden gemanipuleerd of omzeild
• Elke vinger is uniek
5. Gebruiksgemak
De gebruiker zelf verleent toegangsrechten tot
geautoriseerde personen (met of zonder pc).
Geschikt voor kinderen vanaf de schoolgaande
leeftijd.

9. Volledige mogelijkheden voor
buitengebruik
Van minimaal -25°C tot maximaal +70°C
10. Compatibiliteit
met elektrische deuropeners, gemotoriseerd
sloten of elektrische multi-point sluitsystemen
11. Breed toepassingsgebied
Deuren, hekken, alarmsystemen, kluizen,
(wapen) kasten, voertuigen, PC, etc.
12. Kwaliteit van de marktleider
• Maximaal 10 miljoen scans gegarandeerd
• ruim 200.000 tevreden klanten
• Fabrieksgarantie van 24 maanden
• Made in Austria

6. Intelligente software
leert bij ieder gebruik, herkent de groei
van de kindervingers en veranderde
gebruikersgewoonten. Snijwondjes en
verwondingen? Absoluut geen probleem!

Uw leverancier:

Made in Austria

Opening Controls B.V.

Voor elektro-industrie

ekey – Uw vinger is de sleutel
Oostenrijk & International
ekey biometric systems GmbH
Lunzerstraße 89, A-4030 Linz
Telefoon: +43 732 890 500 2500

Duitsland
ekey biometric systems Deutschland GmbH
Liebigstraße 18, D-61130 Nidderau
Telefoon: +49 6187 90696 0
deutschland@ekey.net

Zwitserland en Liechtenstein
ekey biometric systems Est.
Landstrasse 79, FL-9490 Vaduz
Telefoon: +41 71 560 54 80

Italië
ekey biometric systems Srl.
Weinbergweg 35/A, I-39100 Bolzano
Telefoon: +39 0471 922 712
italia@ekey.net

www.ekey.net

Tel. +31 (0)162 461 820

Regio oostelijke Adria
ekey biometric systems d.o.o.
Vodovodna cesta 99, SLO-1000 Ljubljana
Telefoon: +386 1 530 94 89
info@ekey.si

info@openingcontrols.nl
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Onder voorbehoud van optische en technische wijzigingen, wij aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor druk-en zetfouten.

ekey – Nummer 1 in Europa voor toegangsoplossingen via vingerafdruk
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Nummer 1 in Europa
voor toegangsoplossingen via
vingerafdruk

