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Kích thước:
- Mặt trước: 76(Rộng)x306(Cao)x28(Dày)mm
- Mặt sau: 71(Rộng)x298.6(Cao)x30.7(Dày)mm
- Thân khóa:123(Rộng)x109.5(Cao)x24.5(Dày)mm
Đăng ký lên tới 100 dấu vân tay
Đăng ký lên tới 50 thẻ
Đăng ký 10 mật mã
Kèm theo 3 chìa khóa cơ
Chức năng âm báo với 8 cấp
Chức năng xáo trộn mã
Chức năng thoát hiểm từ bên trong
Tay nắm có thể đổi chiều được, phù hợp cho cửa mở trái và mở phải
Chức năng tự động khóa
Chức năng tự động tái khóa
Âm báo với màu sắc hiển thị
Chức năng cảnh báo pin yếu
Chức năng mã bí mật để dự phòng
Chức năng cảnh báo đột nhập
Hệ thống chống hack và phá khóa
Chức năng vô hiệu hóa thẻ bị mất
Chức năng không làm phiền
Thiết kế chống cháy
Cho cửa dày 40 – 50 mm
Khoảng cách giữa mặt thân khóa và tâm lỗ ruột khóa 70 mm

KHÓA ĐIỆN TỬ EL9000 - TCS CHO KHU DÂN CƯ

Thẻ / Card 85.5 x 54 mm
Optional:

Thẻ / Card 35 x 25 mm Chìa cơ / Mechanical keys

• Dimension:
- Front module: 76(W) x 306(H) x 28(D)
- Back module: 71(W) x 298.6(H) x 30.7(D)
- Mortise lock: 123(W) x 109.5(H) x 24.5(D)
• Fingerprint 100 pieces
• Smart card 50 pieces
• Password 10 pieces
• Emergency key 3 pieces
• Volume control function of operating sound 8 steps
• Random security coding function
• Panic release handle type
• Free door handle direction
• Auto locking function
• Auto relocking function
• Movement indicating sound
• Low battery warning function
• Secret code back up function
• Intrusion warning function
• Mischief and hacking prevention system
• Making missed card key being useless function
• Double locking function
• Safety design against fire
• For door thickness 40 – 50 mm
• Backset 70 mm

RESIDENTIAL DIGITAL LOCK EL9000 - TCS

Màu hoàn thiện
Finish

Màu xám đậm/ Dark grey
Đen/ Black

Mã số
Cat. No.

912.05.360

Giá (đã bao gồm VAT)
Price (incl. VAT)

11.550.000 VND

Mã số
Cat. No.

917.80.739

Giá (đã bao gồm VAT)
Price (incl. VAT)

44.000 VND

GERMAN TECHNOLOGY

Mặt trước
Front

Mặt sau
Back

• 1 tờ rập
• 1 bộ vít
• 8 pin
• 2 thẻ

• 1 Installation template
• 8 pcs of batteries
• 2 Cards
• 3 Mechanical keys 

Trọn bộ gồm
• 1 mặt trước và mặt sau khóa
• 1 thân khóa và bas thân khóa
• 1 sách hướng dẫn sử dụng
• 3 chìa cơ mở khẩn cấp

Supplied with
• 1 Front and rear module
• 1 Mortise lock and striking plate
• 1 Set of fixing material
• 1 User manual

Đặc tính Features

Mặt trước
Front


