
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruik je 
Telefoon als  
sleutel... 

 
… HET OPENEN OF AFSLUITEN VAN UW HUIS, KANTOOR, 
POORT, ALARM OF AUTO DOOR GEBRUIKMAKING VAN 
BLUETOOTH 

 

ZODRA UW TELEFOON IS GEREGISTREERD ZAL DE AANWEZIGHEID AUTOMATISCH 
DE DEUR ONTGRENDELEN, HET OPENSTUREN VAN DE POORT EN ZELFS HET IN-OF 
UITSCHAKELEN VAN UW ALARM. HET IS NIET NOODZAKELIJK DAT DE TELEFOON 
UIT UW ZAK GEHAALD WORDT. 

 

Hoe werkt het ? 
1. Koppel uw telefoon aan ECKey net zoals u zou doen met uw telefoon 

koppelen met een bluetooth headset. 
2. ECKey herkent dat u in het bereik bent en ontgrendeld automatisch de 

deur, opent een poort of stuurt een bericht naar een toegangscontrole 
systeem. 

3. Het bereik kan worden ingesteld van 1 meter voor een deur tot 10   
meter voor een poort. De deur kan automatisch ontgrendeld worden of  
door het invoeren van de Pincode.  

4. De kleinste unit uit de ECKey serie kan tot 20 apparaten aan. 
 

Voordelen 
• Handsfree vergrendeling en ontgrendeling met uw telefoon in uw zak! 
• Geen extra afstandbedieningen of proximity kaarten te gebruiken, te ver-

spreiden, dragen of te beheren. 
• Geen gerommel meer met zakken en tassen voor sleutels en afstandsbedie-

ningen. 
• Biedt een virtueel toetsenbord en lange afstand lezer tot een maximum van 

10 meter leesbereik. 
• De ECKey kan worden geïnstalleerd binnen beschermd ter voorkoming van 

weersinvloeden en vandalisme. 
• Werkt met alle Bluetooth apparaten, zonder software-installatie. 
• Werkt met alle Wiegand compatibele toegangsbeheer systemen 

 

Wat heb je voor een EC-Key systeem nodig ? 
• Een Mobiele telefoon, PDA, Smartfoon of een autoradio met Bluetooth.  
• Een elektrische deuropener, hek, alarmsysteem, magneetslot of een automa-

tische deurvergrendelingssysteem van een auto. 
• Eén van de ECkey producten die geschikt is voor uw beoogde toepassing. 

EK4, EK5, EK6, EK7 



 

Veel gestelde vragen 
                    
Wat als ik mijn telefoon kwijtraak? 
Het is hetzelfde wanneer u uw sleutels verliest, maar in plaats van het aanroepen van de slo-
tenmaker. Verwijdert u uw oude telefoon en registreer uw nieuwe telefoon. U kunt eisen dat 
een PIN-code moet worden ingevoerd elke keer, dus als iemand de telefoon vind, maar niet 
de PIN heeft kunnen ze niet naar binnen. Of u kunt de gegevens verwijderen van de oude 
telefoon uit de ECKey unit zodat deze niet langer kan worden gebruikt. 
 

Is het Veilig? 
Ja, Zowel de ECKey en uw telefoon kan worden verborgen voor iedere andere unit met  
een 128bit encryptie met miljarden mogelijkheden. Dit is gelijk aan de codes die gebruikt 
worden voor de internet encryptie. 
 

Kan ik nog gebruik maken van mijn telefoon? 
Ja, U kunt bellen met de telefoon op hetzelfde moment als vergrendelen of ontgrendelen van 
de deur plaats vind. 
 

Wat als mijn telefoon leeg is? 
U kunt een AA batterij oplader voor noodgevallen aan de deur hangen of een mechanische 
sleutel als back-up gebruiken. 
 

Kan ik een PIN-code gebruiken? 
Ja, afhankelijk van het model ECKey dat u heeft gekozen, kan ingesteld worden dat geen PIN-
code, PIN-code éénmalig en daarna handsfree of een PIN-code elke keer weer. De PIN-code 
kan ingesteld worden voor de gebruiker specifiek of vast te stellen voor aale gebruikers gelijk. 
 

Waar kan ik ECkey Producten kopen? 
ECKey producten zijn verkrijgbaar via de beveiliging installateurs en distributeurs. Zie 
www.integrated-solutions.nl voor uw vertegenwoordiger. 

Modellen 

Bedrijfsachtergrond  
ECKey is opgericht in Nieuw-Zeeland in 2004 en voorziet in toepassingen voor een groeiende 
behoefte aan het innovatieve voor de altijd aanwezige mobiele telefoon. ECKey is gericht op 
het gebruik van uw telefoon als een sleutel.  
Met het succes van ECKey, breiden we onze diensten in de markt van draadloze beveiliging 
uit. 

 
 

www.ECKey.com 

Model Description 

EK2-Virtual Keypad Virtueel Toetsenbord 

EK3-Professional Relay Voor max. 20 gebruikers handsfree enkele deur / controller 

EK4-Enterprise Relay Voor max. 1000 gebruikers handsfree enkele deur / controller  

EK5-Prox Reader Lange afstand prox-lezer voor een bestaand toegangsbeheer 
systeem 

EK6-Prox Controller Lange afstand prox-lezer, virtueel toetsenbord of  
voor max. 1000  gebruikers  handsfree enkele deur / controller 
met koppeling mogelijk voor toegangsbeheer systeem  

EK7-Remote Access Online toegang controle met behulp van SMS en e-mail om 
offline de Bluetooth lezer te beheren. 

HEKKEN DEUREN EN ROLDEUREN 

ELEKTRISCHE DEUR  
OF 

MAGNEET SLOT  

ALARMS SYSTEEM EN 
TOEGANGSCONTROLE 

EK2, EK3 
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