
ล็อคแบบผลัก-ดึง

9000 series

  การใชงานแบบผลกั-ดงึใชงานงาย

ฟงกชันการลอ็คอตัโนมตัิ

ปลดลอ็คเซน็เซอรอนิฟราเรดในอาคาร

เช่ือมตอกบัเกตเวย IoT

 

DDL193LAFGG ชวีติอจัฉริยะ
ความปลอดภัยอยูภายใตการควบคุมในยุคของ IoT

เพลดิเพลนิกบัความสะดวกสบายสูงสุดที่มาจากการตรวจสอบลายนิ้วมือที่ใชงานงาย สวิตชอตัโนมัตเิตม็รูปแบบ

และเซ็นเซอรอนิฟราเรด เชื่อมโยงกบัเกตเวย IoT และตาแมวประตอูจัฉริยะทาํใหม่ันใจไดในความปลอดภยัไดที่

ปลายนิ้วคุณ

ดไีซนท่ีโดดเดนนํามาซึ่งประสบการณท่ีไมเหมอืนใคร

ปลดลอ็คอยางรวดเร็วในคร้ังเดยีว

การปองกนัท่ีหลากหลายในหน่ึงเดยีวเพื่อความปลอดภยัโดยรวมในบาน

แจงเตอืนทนัทเีม่ือปลดลอ็คภายใน

ปกปองความปลอดภยัรหสัผานของคุณในแบบเรียลไทม

ความนาเช่ือถอืในการลอ็คที่สูงข้ึนและการรักษาความปลอดภยัภายในบานที่ดข้ึีน

ใหความสําคัญกบัความปลอดภยัของเดก็และสัตวเลี้ยงมากข้ึน

ชีวติท่ีสะดวกย่ิงกวา

การปลดลอ็คจะทาํการตรวจจบัมือ

เพลดิเพลนิไปกบัการปองกนัหลงัจากปดประตู

ชีวติอจัฉรยิะลอ็คดวยความเปนเลศิ

ความปลอดภยัที่ดยีิ่งข้ึนจาก IoT

มอบการเช่ือมโยงกบัชีวิตแหงอนาคต
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ไฮไลต

การลอ็คอตัโนมตัิ

ระบบลอ็คประตแูบบผลกั-ดงึอจัฉริยะ Philips 9300 นั้นใชชอง

เสียบกญุแจลอ็คอตัโนมัตเิตม็รูปแบบ โดยไมจาํเปนตองดาํเนนิ

การใดๆ เพ่ิมเตมิ เดอืยตายจะลอ็คข้ึนทนัทหีลงัจากที่คุณปด

ประต ูหากทาํการลอ็คประตไูมถกูตอง ชองเสียบกญุแจจะสง

สัญญาณเตอืนเพ่ือเตอืนใหคุณทราบถงึสถานะการลอ็คประตู

ไสกญุแจเกรด C

ไสกญุแจเปนองคประกอบสําคัญที่ควบคุมการเปดลอ็ค ไสกญุแจ

เกรด C ใชเทคโนโลยปีองกนัขโมยหลายรูปแบบดวยการ

ออกแบบที่เปนเอกลกัษณของโครงสรางระบบพินและ Vane ที่

สามารถมอบการปองกนัการสะเดาะกญุแจทางเทคนคิได

ปุมฟงกชัน

[เปด]: ดบัเบลิคลกิปุมภายในหนึ่งวินาทจีะปลดลอ็คประตไูด ซึ่ง

จะปองกนัไมใหเดก็และสัตวเลี้ยงปลดลอ็คโดยไมตั้งใจไดอยางมี

ประสิทธภิาพ [ปด]: คลกิที่ปุมหนึ่งคร้ังสามารถลอ็คประตไูด การ

กดปุมคางอาจเปนการเปดใชงานการลอ็คตาย คุณสามารถใชรหสั

PIN หลกัหรือกญุแจกลไกเพ่ือปลดการลอ็คตาย การกดปุม [เปด]

และ [ปด] พรอมกนัจะทาํใหสามารถเปดหรือปดใชงานฟงกชัน

การปลดลอ็กแบบอนิดกัทฟีได

เกตเวยและตาแมวประตอูจัฉรยิะ*

คุณสามารถดบูนัทกึการปลดลอ็คจากระยะไกลและแจกจายรหสั

PIN แบบใชคร้ังเดยีวไดตลอดเวลาผานทางเกตเวย ตาแมวประตู

อจัฉริยะจะถายภาพหรือวิดโีอ จากนั้นอปัโหลดไปยงัแอปภายใต

การแจงเตอืนที่ผดิปกต ิเม่ือมีการเช่ือมตอกบัการลอ็คประต ูเพ่ือ

ใหผูใชสามารถรับรูสถานการณตางๆ จากภายในและภายนอก

ประตู

รหัส PIN ท่ีซอนอยู

ระบบลอ็คประตอูจัฉริยะ Philips มาพรอมกบัเทคโนโลยรีหสั

PIN ที่ซอนอยู ซึ่งชวยใหคุณสามารถปอนหมายเลขแบบสุมเพ่ือ

ระบตุวัตนไดสําเร็จ ตราบใดที่มีการปอนรหสัผานที่ถกูตองอยาง

ตอเนื่อง คุณสมบตันิี้สามารถปองกนัการแอบดแูละการเปดเผย

รหสัผานจริงของคุณไดอยางมีประสิทธภิาพ

เซน็เซอรอนิฟราเรดในอาคาร

คุณสมบตัจิากเซน็เซอรสัมผสัและเซน็เซอรอนิฟราเรด เม่ือสัมผสั

เซน็เซอรสัมผสัและเซน็เซอรอนิฟราเรดจะตรวจจบัส่ิงกดีขวาง

ประตจูะปลดลอ็ค

ลายน้ิวมอืตามธรรมชาติ

ลายน้ิวมอืตามธรรมชาติ

เซน็เซอรตรวจจบัลายนิ้วมือถกูรวมอยูในที่จบัแบบผลกั-ดงึเพ่ือ

ใหเวลาที่คุณจบัที่จบั นิ้วของคุณจะวางลงบนเซน็เซอรตาม

ธรรมชาต ิคุณสามารถเขาถงึและสัมผสัเซน็เซอรไดอยางงายดาย

จากนั้นผลกัเพ่ือเปดหลงัจากการตรวจสอบลายนิ้วมือสําเร็จ

คุณสมบตักิารปลดลอ็คแบบข้ันตอนเดยีวจะทาํใหคุณไดรับ

ประสบการณการเปดประตทูี่สะดวกและรวดเร็ว

การบังคบัลอ็คจากดานนอก

กอนออกจากบาน คุณสามารถเปดใชงานการบงัคับลอ็คจากดาน

นอกโดยการสัมผสัปุมฟงกชัน ภายใตโหมดนี้ การเปดประตจูาก

ดานในจะสงสัญญาณเตอืน คุณสมบตันิี้สามารถเตอืนคุณถงึความ

เส่ียงดานความปลอดภยัไดอยางมีประสิทธภิาพ และอปัเกรด

ระดบัความปลอดภยัภายในบาน

สวนตอขยายเครอืขายไรสาย

ดวยการเช่ือมตอกบัเครือขายไรสาย คุณสามารถจดัการการเขาถงึ

ลอ็คประตจูากระยะไกล ตรวจสอบสถานะของการลอ็คประตแูบบ

เรียลไทม ดบูนัทกึการเขาถงึไดตลอดเวลา และจดัการลอ็คประตู

อจัฉริยะในแบบของคุณ
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รายละเอยีดเฉพาะ

โซลชัูนการเขาถงึ

Bluetooth: ใช

การด/คยีแท็ก: ใช

ลายน้ิวมอื: ใช

กญุแจกลไก: ใช

รหัสผาน/รหัส PIN: ใช

ช้ินสวนอปุกรณเสรมิ

อปุกรณเสรมิแบตเตอรี่: แบตเตอร่ีอลัคาไลนขนาด AA 4

กอน

ใบรบัรอง: ใช

แผนทําความสะอาด: ใช

แมแบบการเจาะ: ใช

อปุกรณตดิตั้ง: ใช

กญุแจกลไก: กญุแจ 2 ดอก

ชองเสยีบกญุแจ: ใช

แผนยึด: ใช

คูมอืเริ่มตนใชงานอยางยอ: ใช

คยีแท็กอจัฉรยิะ: การด 2 ใบ

คูมอืผูใช:

ใช

ใบรบัประกนั: ใช

การออกแบบและรปูลกัษณ

ส:ี ทองแชมเปญ

การออกเพื่อการหลบหนีฉุกเฉิน: ชองเสียบกญุแจที่เปดใน

อาคารอยางรวดเร็ว

การออกแบบตามหลกัสรรีศาสตร: การออกแบบที่จบัแบบ

การออกแบบตามหลกัสรรีศาสตร: การออกแบบที่จบัแบบ

ผลกั-ดงึ

เซน็เซอรตรวจจบัลายน้ิวมอื: สารกึ่งตวันาํ

ท่ีจบั: ที่จบัแบบผลกั-ดงึ

วสัดหุลกั:

โลหะผสมสังกะสี

การประมวลผลพื้นผวิ: แผนยดืไฟฟา

ใชงานงาย

สญัญาณไฟ: การเตอืนสถานะลอ็คประต,ู การเตอืนแบตเตอร่ี

ตํ่า, การเตอืนสถานะปดเสียง, การเตอืนบงัคับลอ็คจากดานนอก,

การเตอืนการลอ็คระบบ

คูมอืเสยีง: คูมือเสียงมนษุย

การตดิตั้ง

ทิศทางการเปดประต:ู เปดเขาหาตวัทางซาย, เปดออกจากตวั

ทางซาย, เปดเขาหาตวัทางขวา, เปดออกจากตวัทางขวา

ความหนาของประต:ู 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม.,

ขนาดอื่นๆ*

ประเภทของประต:ู ประตปูองกนัขโมย, ประตทูองแดง, ประต

ไม

จดุลอ็คหลายจดุ: ไมมี

ความจกุารลอ็ค

การด/คยีแท็ก: สูงสุดถงึ 100

ลายน้ิวมอื: สูงสุดถงึ 100

รหัส PIN หลกั: 1

รหัส PIN แบบใชครั้งเดยีว: 1

รหัส PIN ผูใช: สูงสุดถงึ 10

โหมด

โหมดการทํางาน: โหมดอตัโนมัต,ิ โหมดกาํหนดเอง

โหมดการตั้งคาระบบ: โหมดการตรวจสอบสองคร้ัง, โหมดปกติ

ขอมลูจาํเพาะดานพลงังาน

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอร่ีอลัคาไลน

แหลงจายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอร่ีสํารอง 5V

ความจแุบตเตอรี่สงูสดุ: แบตเตอร่ี 8 กอน

แหลงจายไฟ: แบตเตอร่ี AA 4 กอน

เวลาใชงาน:

10 เดอืน*

แรงดนัไฟสาํหรบัใชงาน: 4.5-6V

ฟงกชันการลอ็คอจัฉรยิะ

ฟงกชันการเตอืน: การเตอืนปองกนัการสอดสอง, การเตอืนปุม

บงัคับลอ็คจากดานนอก

ฟงกชันการลอ็ค: ลอ็คตายอเิลก็ทรอนกิส, การลอ็คระบบ

ชองเสยีบกญุแจ: ชองเสียบกญุแจอตัโนมัตเิตม็รูปแบบ

ฟงกชันความปลอดภยั: ตรวจสอบสองคร้ัง, รหสั PIN ปลอม,

ฟงกชันบงัคับลอ็คจากดานนอก, ฟงกชันที่จบัแบบปลอดภยั

* ตาแมวประตอูจัฉรยิะของ Philips ไมใชอปุกรณเสรมิที่ใหมา ซึ่งจาํเปนตอง

ซื้อแยกตางหาก

* โปรดตดิตอตวัแทนบรกิาร หรอืตวัแทนจาํหนายที่ไดรบัอนญุาตสําหรบัประตู

ขนาดอื่นๆ

* อาจนอยกวานี้ข้ึนอยูกบัการใชงานจรงิ
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