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Điện thoại của bạn, Lựa chọn của bạn

TRUY CẬP CỬA CỦA
BẠN ĐƯỜNG CỦA BẠN

TCP/IP

RS232/RS485

Mở khóa Cửa thông qua

USB

TimeTec Security

BLE-2

Điện thoại thông minh và TimeTec BLE-2
TimeTec hân hạnh giới thiệu nhãn hàng chuyển đổi mô hình mới ở công nghệ quản lý vào ra mà tự do tất cả
các cửa từ các thiết bị hữu hình. Cài đặt BLE-2 và các phụ kiện cửa ra vào tiêu chuẩn đã che giấu từ khung
cảnh, và bạn có thể truy cập ngay bây giờ cửa của bạn chỉ bằng việc sử dụng điện thoại thông minh của bạn
từ Ứng dụng An ninh TimeTec đã được cài đặt.
Hệ thống Cửa Thông minh TimeTec cung cấp cho bạn sự thuận tiện trong việc mở khóa cửa của bạn thông qua
điện thoại thông minh của bạn khi giấy ủy nhiệm của bạn bằng việc sử dụng công nghệ Bluetooth Low Energy
(BLE), và nhận những hoạt động truy cập đã được mã hóa và nhiều an toàn. Nó chuyển điện thoại thông minh
của bạn vào một chìa khóa thông minh, nhanh và có khả năng.
TimeTec BLE-2 thì dễ dàng cài đặt ngoại trừ việc thay đổi khóa cửa hiện tại, do đó phần còn lại
của thẩm mỹ ngoài việc thỏa hiệp khía cạnh an ninh của giả thuyết của bạn. Và trên hết, Và trên hết, bạn
được giới thiệu với rất nhiều lựa chọn để mở khóa cửa của bạn. Âm thanh, Mã QR, Nhãn hoặc Mở khóa Tự
động, lấy và chọn lựa chọn của bạn!

AN NINH TimeTec
Mở Cửa cho Bạn

Nhận Ứng dụng An ninh TimeTec từ Cửa hàng Ứng dụng hoặc
Cửa hàng Google, và quản lý cửa của bạn một cách dễ dàng.
• Mở khóa Cửa một cách dễ dàng với Điện thoại thông
minh
• Lựa chọn giữa 4 Lựa chọn Mở khóa từ truy cập Cửa
• Đăng ký Cửa mới thông qua Ứng dụng và quản lý
chúng dễ dàng
• Quản lý Người dùng với Cửa
• Định cấu hình Khóa cho Lựa chọn của bạn
• Múi giờ Cài đặt để bảo đảm cho Giả thuyết của bạn
• Thêm Camera như là An ninh đã được thêm vào
• Nhận Thông báo ở Thời gian-thực
• Cài đặt Ứng dụng tới những Lợi thế của bạn

Những LỢI ÍCH của việc có Điện
thoại thông minh như là Chìa khóa của bạn
Thuận tiện nhất của nó

Các cửa mở khóa với điện thoại thông minh của
bạn, cách của bạn.

Kiểm soát truy cập ảo

Tạo và quản lý sự chấp nhận truy cập cá nhân
thông qua An ninh TimeTec.

An ninh & Kiểm soát

Nhật ký hoạt động suốt ngày đêm cho bạn biết
các hoạt động vào và ra của giả thuyết của bạn.

Không có Chìa khóa Vật lý nào khác

Điện thoại thông minh của bạn thay thế sự cần
thiết của chìa khóa vật lý.

Chìa khóa đã Tập trung

Số lượng không giới hạn chìa khóa thông qua sự
chấp nhận truy cập điện thoại.
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Tải về Ứng dụng An ninh TimeTec từ Cửa hàng Ứng dụng hoặc
cửa hàng Google Play để cài đặt và kết nối tới BLE-2 của bạn tới
điện thoại thông minh của bạn. Ứng dụng An ninh TimeTec chấp
nhận bạn để chia sẻ sự chấp nhận truy cập tới cá nhân được ủy
quyền, giới hạn họ cho sự chắc chắn giai đoạn thời gian và, nếu
cần thiết, thu hồi sự ủy nhiệm truy cập của họ.

Chuyển hướng vào tương lai của truy cập với
An ninh TimeTec và BLE-2.

www.timetecta.com

iOS

Android

iOS

Android

Nếu thời gian yêu cầu và tính năng tham dự, hợp nhất
dữ liệu từ TimeTec BLE-2 tới TimeTec TA một cách liền
mạch cho thời gian hiện đại dựa trên đám mây và giải
pháp có mặt. Nhận 10 user được cấp phép MIỄN PHÍ
khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÃ
KÊNH

3 MẪU C Đầu ra Rơ le, NO/NC đã lựa chọn thông qua nhảy
Đầu vào Wiegand 26-bit

KÍCH THƯỚC (MM)

85 (D) x 96 (R) x 33 (C)

ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO

DC12V

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG (°C)

0-45

ĐỘ ẨM (%)

20-80

DUNG LƯỢNG THẺ (CHIẾC0

1,000

GIAO TIẾP

Năng lượng Thấp Bluetooth (BLE) 4.2, đầu vào Wiegand 26-bit

MÃ HÓA BLUETOOTH

Quyền sở hữu TimeTec 64-bit

KHOẢNG CÁCH ẢNH HƯỞNG (M)

< 5m đối với Ứng dụng Di động

CHỈ DẪN

Có sẵn

BẢN GHI GIAO DỊCH

Không giới hạn, được lưu trữ trong máy chủ đám mây

SỨC CHỨA SỰ KIỆN

Không giới hạn, được lưu trữ trong máy chủ đám mây

OS DI ĐỘNG

Android 4.0.2 và cao hơn, iOS 8.0 và cao hơn

ỨNG DỤNG & ĐÁM MÂY

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

NGÔN NGỮ (ỨNG DỤNG & ĐÁM MÂY)

Tiếng Anh, Tiếng Ả Rập, Tiếng Malaysia, Tiếng Indonesia, Tiếng Tây Ban
Nha, Tiếng Trung Quốc giản thể, Tiếng Thái, Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tiếng Việt

Đóng gói
Kích thước (mm) : 173 (D) x 60 (R) x 135 (C)
Trọng lượng
: 0.3 kg

TimeTec BLE-2

Ngôn ngữ khác có sẵn vào lúc yêu cầu.
Chú ý: : Thông số kỹ thuật là chủ đề để thay đổi ngoài lưu ý ưu tiên.
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