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OC-E14 Biometrie vingerscanner Ekey 
 
Hoogwaardige vingerscanner, aan te sluiten op meerdere besturingssystemen en grendels.  
Makkelijk te installeren vingerafdrukscanner voor het gecontroleerd naar binnen laten van geautoriseerde 
personen. Ideaal voor bijvoorbeeld toegang tot bedrijfsgebouwen, huizen, garagedeuren etc.   
Dankzij de te downloaden app is de vingerscanner gemakkelijk in te leren en te beheren.  
 
 
Kenmerken: 

• Eenvoudige installatie in deur of stijl. 
• Simpel vingers in leren via de app (Apple / Google)  
• Beheer van gebruikers en vingerscanners gaat via de app.  
• Meerdere vingers in te leren. 
• Dankzij een WIFI verbinding, overal op afstand te openen. 
• Logboek aanwezig om activiteiten te bekijken/terugkijken. 
• Meerder vingerscanners beheersbaar via 1 app.  
• Verschillende kleuren LED verlichting voor status. 
• Koppeling  met domotica systemen zoals o.a. KNX of Crestron 
• Vingerscanner is zelf lerend. 
• Leverbaar met een zwart of RVS front. 
• Geheugen, aansturing en goedkeuring is separaat gekoppeld 

van de scanner en bevind zich niet in de vingerscanner zelf.  
 
Omschrijving: 
De OC-vingerscanner is een makkelijk te installeren inbouw vingerscanner en is ontwikkeld op 
gebruiksvriendelijkheid, zowel bij de installatie als bij het gebruik ervan. Door je vinger op het zwarte gedeelte te 
leggen krijgt een gebruiker toegang en wordt er geschakeld met de betreffende grendel.  
Dankzij de LED verlichting die aanwezig is op de vingerscanner ziet de gebruiker door signaalkleuren of hij of zij 
toegang krijgt.  Via een app is de vingerscanner in te leren en te bedienen/beheren. De administrator kan 
gebruikers aanmaken en vingers in leren. Dankzij een eenvoudig in leerproces ziet de gebruiker in de app hoe zijn 
vinger herkent en in geleerd wordt. Het openen van de deur op afstand is daarmee via de app ook mogelijk.  
Het systeem is te leveren als inbouw variant. Het geheugen en aansturing van de vingerscanner zit niet in de 
scanner zelf en wordt vaak aan de binnenkant van de deur of bij de stroomtoevoer geplaatst. Daardoor is toegang 
door vandalisme uitgesloten.  Dankzij zelflerende software wordt de vingerscanner “slimmer” bij ieder gebruik en 
went het aan de vingerafdruk, daardoor wordt een afdruk sneller herkent.  
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Technische gegevens: 
 
Afmeting vingerscanner (L x B)  : 46,8 mm X 22.3 mm   
Afmeting vingerscanner (diepte)  : 16.9 mm  
Soort spanning    : DC (direct current) 
Maximale spanning   : 30 volt gestabiliseerd  
Minimale spanning   : 10 volt gestabiliseerd 
Tolerantie    : 10%  
Stroomverbruik normaal   : 25 milliampère 
Maximaal stroomverbruik   : 26 milliampère 
Maximaal vermogen   : 0.62 watt  
Minimaal stroomverbruik:   : 14 milliampère  
Minimaal vermogen   : 0,34 Watt 
Aansluitspanning    : 12/24 volt gestabiliseerd  
Maximale laagte temperatuur  : -25 graden  
Maximale hoogte temperatuur  : 70 graden  
Buitengebruik mogelijk   : Ja 
Water en stofdichtheid waarde  : IP56  
 
Bestelnummer: 
OC-14-201001 
 
Toevoegingen: 
OC-E14DL-BF  Zwart afdek front 
OC-E14DL-SF RVS afdek front 
 
 
 
 
 
Accessoires: 
   : 12 of 24VDC gestabiliseerde voeding voor vingerscanner. 
   : Kabel voor vingerscanner, voeding & data kabel 
OC-14-201201  : Besturing / geheugen van de vingerscanner 
 
 
 
  
 
 
 


