ล็อคแบบผลัก-ดึง
9000 series
การใชงานแบบผลัก-ดึงใชงานงาย
ฟงกชันการล็อคอัตโนมัติ
ปลดล็อคเซ็นเซอรอินฟราเรดในอาคาร
เชื่อมตอกับเกตเวย IoT
DDL193LAGCG

ชีวิตอัจฉริยะ

ความปลอดภัยอยูภายใตการควบคุมในยุคของ IoT
เพลิดเพลินกับความสะดวกสบายสูงสุดที่มาจากการตรวจสอบลายนิ้วมือที่ใ ชงานงาย สวิตชอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และเซ็นเซอรอินฟราเรด เชื่อมโยงกับ
เกตเวย IoT และตาแมวประตูอัจฉริยะทําใหมั่นใจไดใ นความปลอดภัยไดที่ปลายนิ้วคุณ
ดีไซนที่โดดเดนนํามาซึ่งประสบการณที่ไมเ หมือนใคร
ปลดล็อคอยางรวดเร็วในครั้งเดียว
การปองกันที่หลากหลายในหนึ่งเดียวเพื่อความปลอดภัยโดยรวมในบาน
แจงเตือนทันทีเมื่อปลดล็อคภายใน
ปกปองความปลอดภัยรหัสผานของคุณในแบบเรียลไทม
ความนาเชื่อถือในการล็อคที่สูงขึ้นและการรักษาความปลอดภัยภายในบานที่ดีขึ้น
ใหความสําคัญกับความปลอดภัยของเด็กและสัตวเลี้ยงมากขึ้น
ชีวิตที่สะดวกยิ่งกวา
การปลดล็อคจะทําการตรวจจับมือ
เพลิดเพลินไปกับการปองกันหลังจากปดประตู
ชีวิตอัจฉริยะล็อคดวยความเปนเลิศ
ความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นจาก IoT
มอบการเชื่อมโยงกับชีวิตแหงอนาคต
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ไฮไลต
การล็อคอัตโนมัติ

เกตเวยและตาแมวประตูอัจฉริยะ*

ลายนิ้วมือตามธรรมชาติ

ระบบล็อคประตูแบบผลัก-ดึงอัจ ฉริยะ Philips 9300 นั้นใชชอง
เสียบกุญแจล็อคอัตโนมัติเต็มรูปแบบ โดยไมจ ําเปนตองดําเนิน
การใดๆ เพิ่มเติม เดือยตายจะล็อคขึ้นทันทีหลังจากที่คุณปด
ประตู หากทําการล็อคประตูไมถูกตอง ชองเสียบกุญแจจะสง
สัญญาณเตือนเพื่อเตือนใหคุณทราบถึงสถานะการล็อคประตู

คุณสามารถดูบันทึกการปลดล็อคจากระยะไกลและแจกจายรหัส
PIN แบบใชครั้งเดียวไดตลอดเวลาผานทางเกตเวย ตาแมวประตู
อัจ ฉริยะจะถายภาพหรือวิดีโอ จากนั้นอัปโหลดไปยังแอปภายใต
การแจงเตือนที่ผ ิดปกติ เมื่อมีการเชื่อมตอกับการล็อคประตู เพื่อ
ใหผ ูใชสามารถรับรูสถานการณตางๆ จากภายในและภายนอก
ประตู

เซ็นเซอรตรวจจับลายนิ้วมือถูกรวมอยูในที่จ ับแบบผลัก-ดึงเพื่อ
ใหเวลาที่คุณจับที่จ ับ นิ้วของคุณจะวางลงบนเซ็นเซอรตาม
ธรรมชาติ คุณสามารถเขาถึงและสัมผัสเซ็นเซอรไดอยางงายดาย
จากนั้นผลักเพื่อเปดหลังจากการตรวจสอบลายนิ้วมือสําเร็จ
คุณสมบัติการปลดล็อคแบบขั้นตอนเดียวจะทําใหคุณไดรับ
ประสบการณการเปดประตูที่สะดวกและรวดเร็ว

รหัส PIN ที่ซอนอยู

การบังคับล็อคจากดานนอก

ระบบล็อคประตูอัจ ฉริยะ Philips มาพรอมกับเทคโนโลยีรหัส
PIN ที่ซอนอยู ซึ่งชวยใหคุณสามารถปอนหมายเลขแบบสุมเพื่อ
ระบุตัวตนไดสําเร็จ ตราบใดที่มีการปอนรหัสผานที่ถูกตองอยาง
ตอเนื่อง คุณสมบัตินี้สามารถปองกันการแอบดูและการเปดเผย
รหัสผานจริงของคุณไดอยางมีประสิทธิภ าพ

กอนออกจากบาน คุณสามารถเปดใชงานการบังคับล็อคจากดาน
นอกโดยการสัมผัสปุมฟงกชัน ภายใตโหมดนี้ การเปดประตูจ าก
ดานในจะสงสัญญาณเตือน คุณสมบัตินี้สามารถเตือนคุณถึงความ
เสี่ยงดานความปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภ าพ และอัปเกรด
ระดับความปลอดภัยภายในบาน

เซ็นเซอรอินฟราเรดในอาคาร

สวนตอขยายเครือขายไรสาย

คุณสมบัติจ ากเซ็นเซอรสัมผัสและเซ็นเซอรอินฟราเรด เมื่อสัมผัส
เซ็นเซอรสัมผัสและเซ็นเซอรอินฟราเรดจะตรวจจับสิ่งกีดขวาง
ประตูจ ะปลดล็อค

ดวยการเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย คุณสามารถจัดการการเขาถึง
ล็อคประตูจ ากระยะไกล ตรวจสอบสถานะของการล็อคประตูแบบ
เรียลไทม ดูบันทึกการเขาถึงไดตลอดเวลา และจัดการล็อคประตู
อัจ ฉริยะในแบบของคุณ

ไสกุญแจเกรด C

ไสกุญแจเปนองคประกอบสําคัญที่ควบคุมการเปดล็อค ไสกุญแจ
เกรด C ใชเทคโนโลยีปองกันขโมยหลายรูปแบบดวยการ
ออกแบบที่เปนเอกลักษณของโครงสรางระบบพินและ Vane ที่
สามารถมอบการปองกันการสะเดาะกุญแจทางเทคนิคได
ปุมฟงกชัน

[เปด]: ดับเบิลคลิกปุมภายในหนึ่งวินาทีจ ะปลดล็อคประตูได ซึ่ง
จะปองกันไมใหเด็กและสัตวเลี้ยงปลดล็อคโดยไมตั้งใจไดอยางมี
ประสิทธิภ าพ [ปด]: คลิกที่ปุมหนึ่งครั้งสามารถล็อคประตูได การ
กดปุมคางอาจเปนการเปดใชงานการล็อคตาย คุณสามารถใชรหัส
PIN หลักหรือกุญแจกลไกเพื่อปลดการล็อคตาย การกดปุม [เปด]
และ [ปด] พรอมกันจะทําใหสามารถเปดหรือปดใชงานฟงกชัน
การปลดล็อกแบบอินดักทีฟได

ลายนิ้วมือตามธรรมชาติ
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รายละเอียดเฉพาะ
การออกแบบตามหลักสรีร ศาสตร: การออกแบบที่จ ับแบบ
ผลัก-ดึง
เซ็นเซอรตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนํา
ที่จับ: ที่จ ับแบบผลัก-ดึง
วัสดุหลัก:
โลหะผสมสังกะสี
การประมวลผลพื้นผิว: แผนยืดไฟฟา

โซลูชันการเขาถึง
Bluetooth: ใช
การด/คียแท็ก: ใช
ลายนิ้วมือ: ใช
กุญแจกลไก: ใช
รหัสผาน/รหัส PIN: ใช
ชิ้นสวนอุปกรณเ สริม
อุปกรณเ สริมแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลนขนาด AA 4
กอน
ใบรับรอง: ใช
แผนทําความสะอาด: ใช
แมแบบการเจาะ: ใช
อุปกรณติดตั้ง: ใช
กุญแจกลไก: กุญแจ 2 ดอก
ชองเสียบกุญแจ: ใช
แผนยึด: ใช
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ: ใช
คียแท็กอัจฉริยะ: การด 2 ใบ
คูมือผูใช:
ใช
ใบรับประกัน: ใช
การออกแบบและรูปลักษณ
สี: ทองแดงสีแดง
การออกเพื่อการหลบหนีฉุกเฉิน: ชองเสียบกุญแจที่เปดใน
อาคารอยางรวดเร็ว
การออกแบบตามหลักสรีร ศาสตร: การออกแบบที่จ ับแบบ
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ใชงานงาย
สัญญาณไฟ: การเตือนสถานะล็อคประตู, การเตือนแบตเตอรี่
ตํ่า, การเตือนสถานะปดเสียง, การเตือนบังคับล็อคจากดานนอก,
การเตือนการล็อคระบบ
คูมือเสียง: คูมือเสียงมนุษย
การติดตั้ง
ทิศทางการเปดประตู: เปดเขาหาตัวทางซาย, เปดออกจากตัว
ทางซาย, เปดเขาหาตัวทางขวา, เปดออกจากตัวทางขวา
ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม.,
ขนาดอื่นๆ*
ประเภทของประตู: ประตูปองกันขโมย, ประตูทองแดง, ประต
ไม
จุดล็อคหลายจุด: ไมมี

ความจุการล็อค
การด/คียแท็ก: สูงสุดถึง 100
ลายนิ้วมือ: สูงสุดถึง 100
รหัส PIN หลัก: 1
รหัส PIN แบบใชครั้งเดียว: 1
รหัส PIN ผูใช: สูงสุดถึง 10
โหมด
โหมดการทํางาน: โหมดอัตโนมัติ, โหมดกําหนดเอง
โหมดการตั้งคาระบบ: โหมดการตรวจสอบสองครั้ง, โหมดปกติ
ขอมูลจําเพาะดานพลังงาน
ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่อัลคาไลน
แหลงจายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สํารอง 5V
ความจุแบตเตอรี่สูงสุด: แบตเตอรี่ 8 กอน
แหลงจายไฟ: แบตเตอรี่ AA 4 กอน
เวลาใชงาน:
10 เดือน*
แรงดันไฟสําหรับใชงาน: 4.5-6V
ฟงกชันการล็อคอัจฉริยะ
ฟงกชันการเตือน: การเตือนปองกันการสอดสอง, การเตือนปุม
บังคับล็อคจากดานนอก
ฟงกชันการล็อค: ล็อคตายอิเล็กทรอนิกส, การล็อคระบบ
ชองเสียบกุญแจ: ชองเสียบกุญแจอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
ฟงกชันความปลอดภัย: ตรวจสอบสองครั้ง, รหัส PIN ปลอม,
ฟงกชันบังคับล็อคจากดานนอก, ฟงกชันที่จ ับแบบปลอดภัย

* ตาแมวประตูอัจ ฉริยะของ Philips ไมใชอุป กรณเสริมที่ใหมา ซึ่งจําเปน ตอง
ซื้อแยกตางหาก
* โปรดติดตอตัวแทนบริการ หรือตัวแทนจําหนายที่ไดร ับ อนุญาตสําหรับ ประตู
ขนาดอื่น ๆ
* อาจนอยกวานี้ขึ้น อยูกับ การใชงานจริง

