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โทรศัพท์ของคุณ, ทางเลือกของคุณ

เข้าถึงประตูของคุณด้วยวิ
ธีของคุณ
TCP/IP

RS232/RS485

ปลดล็อกประตูทาง

USB

TimeTec Security

BLE-2

สมาร์ทโฟนและ TimeTec BLE-2
TimeTec ภูมิใจนำเสนอเทคโนโลยีใหม่เอี่ยมในการควบคุมการเข้าออก ซึ่งช่วยให้ประตูทุกบานสามารถมองเห็นได้จากอุปก
รณ์ที่มองเห็นได้ โดยติดตั้ง BLE-2 และอุปกรณ์เสริมสำหรับประตู มาตรฐานสำหรับการเข้าถึงที่มองไม่เห็นทางสายตาและคุ
ณสามารถเข้าถึงประตูได้โดยใช้สมาร์ทโฟนของคุณจากการติดตั้งแอพ TimeTec Security
ระบบประตูอัจฉริยะของ TimeTec ช่วยให้คุณสามารถปลดล็อกประตูผ่าน
สมาร์ทโฟนเป็นข้อมูลประจำตัวของคุณโดยใช้เทคโนโลยี Bluetooth Low Energy (BLE) และได้รับการเข้ารหัสทั้งหมด
ในการเข้าออกประตูในเวลาจริงเพื่อความโปร่งใสและความปลอดภัยเป็นพิเศษ ซึ่งสามารถเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณเป็น a
กุญแจอัจฉริยะได้อย่างรวดเร็วในราคาที่สามารถจ่ายได้
TimeTec BLE-2 สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องดัดแปลงล็อคประตูที่มีอยู่ จึงเป็นการรักษา
สุนทรียภาพได้โดยไม่กระทบต่อด้านความปลอดภัยของสถานที่ของคุณ และที่ดีที่สุดคือ คุณ
มีทางเลือกมากมายเพื่อปลดล็อกประตูของคุณด้วยเสียง, QR Code, การแตะหรือปลดล็อกอัตโนมัติซึ่ง
คุณสามารถเลือกได้!

ให้ TimeTec SECURITY
ปลดล็อคประตูให้คุณ

รับแอพ TimeTec Security จาก App Store หรือ
Google Play และจัดการกับประตูได้อย่างง่ายดาย
• ปลดล็อคประตูได้อย่างง่ายดายผ่านทาง Smartphone
• เลือกระหว่าง 4 ตัวเลือกในการปลดล็อกเพื่อเข้าถึง
ประตู
• ลงทะเบียนประตูใหม่ผ่านแอพและจัดการ
ได้อย่างง่ายดาย
• จัดการผู้ใช้ประตู
• กำหนดค่าระบบล็อคตามที่คุณต้องการ
• การตั้งค่าโซนเวลาเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่ของคุณ
• เพิ่มกล้องถ่ายรูปเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
• รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
• ติดตั้งแอพเพื่อประโยชน์ของคุณ

ประโยชน์ของการมี

สมาร์ทโฟนเพื่อเป็นกุญแจสำหรับคุณ
ความสะดวกสบายที่สุด

ปลดล็อกประตูด้วยสมาร์ทโฟนด้วยวิธีของคุณ

การควบคุมการเข้าใช้งานเสมือนจริง

สร้างและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละรายการผ่าน
ทาง TimeTec Security

ความปลอดภัยและการควบคุม

บันทึกกิจกรรมตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะบอกการเข้
าและออกจากสถานที่ของคุณ

ไม่มีการใช้กุญแจทางกายภาพอีกต่อไป
สมาร์ทโฟนของคุณจะแทนที่กุญแจทางกายภาพ

กุญแจที่เป็นศูนย์กลาง

ไม่จำกัดจำนวนกุญแจผ่านการเข้าทางมือถึือ

แผนภาพระบบ

BLE-2

อินพุตไฟฟ้า

แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้

DC12V 3A

DC12V

เหนือเพดาน
เพดาน
ล็อค EM
เปิดปิด
สวิตช์กุญแจ

กระจกแตกฉุกเฉิน
กดปุ่ม (อุปกรณ์เสริม)

ผู้ใช้ใช้แอพมือถือเพื่อ
ปลดล็อกประตู
นอกสถานที่

ในสถานที่

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นTimeTec Security จาก App Store
หรือ Google Play Store เพื่อตั้งค่าและเชื่อมต่อ BLE-2
เข้ากับสมาร์ทโฟนของคุณ ซึ่งแอ็พพลิเคชัน TimeTec Security
ช่วยให้คุณสามารถแชร์สิทธิ์การเข้าถึงแก่บุคคลที่ได้รับอนุญาต,
จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับบุคคลที่ได้รับอนุญาตไว้เป็นระยะเวลาห
นึ่งและหากจำเป็นให้ยกเลิกข้อมูลประจำตัวการเข้าถึง

แตะเพื่อการเข้าถึงประตูด้วย TimeTec Security
และ BLE-2

www.timetecta.com

iOS

Android

iOS

Android

ถ้าจำเป็นต้องใช้เวลาและคุณลักษณะการเข้างาน
ให้รวมข้อมูลจาก TimeTec BLE-2 เข้ากับ TimeTec TA
อย่างลงตัวสำหรับโซลูชันการเข้างานและเวลาที่ทันสมัย
สำหรับระบบคลาวด์ รับใบอนุญาตผู้ใช้ 10 รายฟรีตลอด
ชีพเมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้บัญชีกับเรา

รายละเอี ย ด

บรรจุภัณฑ์

ขนาด (มม)
น้ำหนัก

รุ่น

TimeTec BLE-2

ช่อง

3 รูปแบบ C เอาท์พุทรีเลย์, NO / NC เลือกผ่านจัมเปอร์
อินพุต Wiegand 26 บิต

ขนาด (MM)

85 (ย.) x 96 (ก.) x 33 (ส.)

การป้อนพลังงาน

DC12V

อุณหภูมิในการทำงาน (° C)

0-45

ความชื้น (%)

20-80

การเก็บรักษาการ์ด (PCS)

1,000

การสื่อสาร

Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2, อินพุต Wiegand 26 บิต

การเข้ารหัสบลูทูธ

กรรมสิทธิ์ของ TimeTec 64 บิต

ระยะทางที่มีประสิทธิภาพ (M)

<5 ม. สำหรับแอพมือถือ

ตัวบ่งชี้ LED

มีจำหน่าย

บันทึกการทำธุรกรรม

ไม่จำกัด ,จำนวนที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์

ความจุของกิจกรรม

ไม่จำกัด ,จำนวนที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์คลาวด์

มือถือ OS

Android 4.0.2 ขึ้นไป, iOS 8.0 ขึ้นไป

แอพและคลาวน์

TimeTec Security, TimeTec Access, TimeTec VMS, i-Neighbour

ภาษา (แอพและคลาวน์)

อังกฤษ,อาหรับ,มาเลย์,อินโดนีเซีย,สเปน,จีน (กลาง) ,จีน (ดั้งเดิม)
ไทย,ตุรกี,เวียดนาม
มีภาษาอื่น ๆ ตามคำขอ

: 173 (ย.) x 60 (ก.) x 135 (ส.)
: 0.3 กก.
หมายเหตุ: รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง

www.timeteccloud.com
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