Cuộc sống hiện đại
Khóa tại JIYAN
JIYAN LOCK
In the intelligent times

Địa chỉ : 229 Đại Lộ Phương Đông, Thành phố LinHai, tỉnh Triết Giang.
HOTLINE
CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP BẮT ĐẦU TỪ BÂY GIỜ

JIYAN INTELLIGENT TECHNOLOGY

My family is my eternal concern

Công ty TNHH Công nghệ thông
minh Chiết Giang Jiyan là một
doanh nghiệp sản xuất khóa thông
minh tích hợp R & D, sản xuất và
bán hàng. Nó được đầu tư và kiểm
soát bởi Geely College. Tập trung
vào sản xuất khóa thông minh gia
đình cao cấp và các dòng sản phẩm
khóa thông minh xe hơi, công nghệ
hàng đầu, chất lượng đáng tin cậy,
sản phẩm trên thị trường đã nhận
được nhiều sự quan tâm và yêu thích,
bán trong và ngoài nước, đã trở thành
một tân binh đáng tin cậy trong ngành.

JIYAN INTELLIGENT TECHNOLOGY

Cảm nhận cuộc sống tươi đẹp!

Chìa khóa bắt đầu cuộc sống mới!

808A-1
KHÓA VÂN TAY

Cơ cấu
tự động

Kết nối
Màn hình
người và máy
Led

Kết nối

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước thân trước

396 x 80 x 31 mm

Kích thước thân sau

396 x 80 x 31 mm

Độ phân giải màn hình
Tốc độ nhận diện
Thời gian nhận diện
Nguồn

＜0.5S
4 pin AA(DC 6V)
＜4.6V

Tuổi thọ pin

7000 lần

Số lượng vân tay

150

Số lượng card

150
6

Cấp độ an toàn

5 ( tiêu chuẩn 1-5 )

Nhiệt độ phù hợp

-30℃~+70℃
40%RH~85%RH

Độ ẩm phù hợp
Khả năng nhận diện sai
Khả năng từ chối vân tay

Màu : xám, đồng

508 dpi
1:N

Điện áp thấp nhất

Số lượng mật khẩu

Báo động

( không sương đọng )

＜0.001%
( cấp độ bảo mật 3)

<0,1%
( cấp độ bảo mật 3)

ĐƯỜNG ĐUA
TỐC ĐỘ CẢM HỨNG THIẾT KẾ
Thiết kế được lấy cảm hứng từ các đường đua tốc độ, và các nét đẹp và bề mặt cong trên ổ khóa cực kỳ kỳ công.
Thử thách. Xem xét độ chính xác của quy trình, nó đơn giản và trơn tru, và nó được đúc thành một thể để phô diễn một
thiết kế hợp lý và có kinh nghiệm.Sự hoàn hảo của vẻ đẹp mê hồn.

808B-1

VƯỢT TÍNH NĂNG
TRỘI ỔN ĐỊNH

KHÓA VÂN TAY

Chạm nhẹ
là mở

Kết nối
Màn hình
Chống mắt
người và máy
Led
mèo

Báo động

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước thân trước 395x 76,5 x 29,5 mm
Kích thước thân sau
400 x 80 x 31,5 mm
Đầu đọc vân tay
Thời gian nhận diện
Nguồn

bán dẫn
＜0.8S
4 pin AA(DC 6V)

Điện áp thấp nhất

＜4.6V

Tuổi thọ pin

6000 lần

Số lượng vân tay

150

Số lượng card

150

Số lượng mật khẩu
Nhiệt độ phù hợp
Độ ẩm phù hợp
Khả năng nhận diện sai
Khả năng từ chối vân tay

6
-25℃~+60℃
40%RH~85%RH
( không sương đọng )

＜0.001%
( cấp độ bảo mật 3)

<0,1%
( cấp độ bảo mật 3)

Màu sắc: xám, đồng

Thiết kế vân tay tại tay nắm cửa, nâng cao hiệu quả sử dụng.
Chất liệu hợp kim với mật độ cao chịu mài mòn,giữ màu sắc ổn định.

KHÓA VÂN TAY

HỢP KIM MẬT ĐỘ CAO
Công nghệ khuôn đúc kim loại được nâng cấp,
Hiệu suất bảo vệ toàn diện hơn, chống bụi, chống ẩm và chống tĩnh điện,không in lại vết vân tay.

Chạm nhẹ
là mở

Kết nối
Màn hình
Chống mắt
người và máy
Led
mèo

Báo động

Màu sắc: xám, đồng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước thân trước
Kích thước thân sau

400x80x31,5 mm
400x80x31,5 mm

Đầu đọc vân tay

bán dẫn

Thời gian nhận diện

＜0.8S

Nguồn

4 pin AA(DC 6V)

Điện áp thấp nhất

＜4.6V

Tuổi thọ pin

6000 lần

Số lượng vân tay

150

Số lượng card

150

Số lượng mật khẩu
Nhiệt độ phù hợp
Độ ẩm phù hợp
Khả năng nhận diện sai
Khả năng từ chối vân tay

6
-25℃~+60℃
40%RH~85%RH
( không sương đọng )

＜0.001%
( cấp độ bảo mật 3)

<0,1%
( cấp độ bảo mật 3)

My family is my eternal concern

811C-1
KHÓA THÔNG MINH TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN

AN TOÀN -THUẬN TIỆN - THÔNG MINH
Cơ cấu Công nghệ
Hệ thống
tự động FPC Thụy Sĩ điều khiển kép

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Màu: đen, xám, đồng

Kích thước thân khóa
Kích thước thân sau

410*80*66 mm
410*80*66 mm

Đầu đọc vân tay

500DBI

Thời gian nhận diện

＜0.5S

Nguồn

pin lion 5000Mah

Điện áp thấp nhất

＜4.8V

Sạc khẩn cấp

4,5V - 6,5V

Số lượng vân tay

110

Số lượng card

50

Số lượng mật khẩu
Nhiệt độ phù hợp
Độ ẩm phù hợp
Khả năng nhận diện sai
Khả năng từ chối vân tay
Phát hiện dấu vân tay

10
-20℃~+60℃
40%RH~90%RH
( không sương đọng )

＜0.001%
( cấp độ bảo mật 3)

<0,1%
( cấp độ bảo mật 3)

Chỉ phát hiện với Người sống

APP

Mật khẩu
tạm thời

Báo động

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Điều khiển hệ thống kép
Tự động mở khóa
Chất bán dẫn cấp ngân hàng
Dấu vân tay bán dẫn FPC Ray Point
Công nghệ chống trộm hạng C quốc gia
Công nghệ màn hình cảm ứng thông minh
Viêng Chăn lắp đặt
Thân khóa 3 chốt
Chức năng nhập mật khẩu chống nhìn trộm
Tích hợp nhiều loại thẻ
Báo động chống trộm
Mở khóa APP WeChat (mật khẩu một lần)
Chức năng điều khiển từ xa không dây (tùy chọn)
Quản lý thông minh APP (mở khóa từ xa)
Ân nút để mở khóa
Khóa cảm biến hồng ngoại
Thông báo mở khóa

811B-1
KHÓA TỰ ĐỘNG NHẬN
DIỆN KHUÔN MẶT

TÍNH NĂNG NỔI TRỘI
811A-1Màu:

đen,
đồng, bạc
811B-1

Công nghệ nhận dạng đa chiều âm thanh nổi hồng ngoại 3D
Phân tích DNA phôi đôi
Không sợ quét hồng ngoại ban đêm
Màn hình màu hiệu suất TFT HD 2,8 inch
Nhiều phương pháp mở khóa an toàn hơn
Mã hóa thông minh
Động cơ nhập khẩu Nhật Bản
Điều khiển hệ thống kép
Tự động mở khóa
Chất bán dẫn cấp ngân hàng
Công nghệ chống trộm hạng C quốc gia
Công nghệ màn hình cảm ứng thông minh
Cài đặt toàn cầu
Thân khóa 3 chốt
Chức năng nhập mật khẩu chống nhìn trộm
Tích hợp đa dạng thẻ từ
Báo động chống trộm
Mở khóa applet WeChat (mật khẩu một lần)
Chức năng điều khiển từ xa không dây (tùy chọn)
Quản lý thông minh APP (mở khóa từ xa) theo dõi thời gian thực
Ấn nút mở khóa, khóa tự động cảm ứng
Mở khóa cơ

THIẾT KẾ TỐI GIẢN

My family is my eternal concern

Thiết kế bề mặt khóa hồ quang 2.5D, tạo cảm giác mãn nhãn mà không bị nặng nề.

Màu sắc: bạc, đen, be.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước thân trước
Kích thước thân sau
Đầu đọc vân tay
Thời gian nhận diện
Nguồn

400x80x31,5 mm
400x80x31,5 mm
bán dẫn
＜0.8S
8 pin AA(DC 6V)

Điện áp thấp nhất

＜4.6V

Tuổi thọ pin

5000 lần

Số lượng vân tay

150

Số lượng card

150

Số lượng mật khẩu
Nhiệt độ phù hợp
Độ ẩm phù hợp
Khả năng nhận diện sai
Khả năng từ chối vân tay

6
-25℃~+60℃
40%RH~85%RH
( không sương đọng )

＜0.001%
( cấp độ bảo mật 3)

<0,1%
( cấp độ bảo mật 3)

J307
HỢP KIM MẬT ĐỘ CAO
Công nghệ khuôn đúc kim loại được nâng cấp,
Hiệu suất bảo vệ toàn diện hơn, chống bụi, chống ẩm và chống tĩnh điện,không in lại vết vân tay.

Chạm nhẹ
là mở

Kết nối
Màn hình
Báo động
người và máy
Led

THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước thân trước
Kích thước thân sau

400x80x31,5 mm
400x80x31,5 mm

Đầu đọc vân tay

bán dẫn

Thời gian nhận diện

＜0.8S

Nguồn

8 pin AA(DC 6V)

Điện áp thấp nhất

＜4.6V

Tuổi thọ pin

5000 lần

Số lượng vân tay

150

Số lượng card

150

Số lượng mật khẩu
Nhiệt độ phù hợp
Độ ẩm phù hợp
Khả năng nhận diện sai
Khả năng từ chối vân tay

6
-25℃~+60℃
40%RH~85%RH
( không sương đọng )

＜0.001%
( cấp độ bảo mật 3)

<0,1%
( cấp độ bảo mật 3)

MÀU: đồng, đen

