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CÔNG TY TNHH TICKLOCK VIỆT NAM xin gửi đến Quý 
khách hàng, Quý Đối tác lời chúc sức khỏe, hạnh phúc 
và thành công. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự 
tín nhiệm của Quý vị đã và đang tin tưởng sử dụng sản 
phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. 

TICKLOCK VIỆT NAM là nhà nhập khẩu và phân phối độc 
quyền thương hiệu khóa cửa điện tử TICKLOCK tại Việt 
Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tư vấn và thiết kế giải 
pháp về khóa cửa điện tử cho hệ thống căn hộ chung cư, 
văn phòng, khách sạn, trường học, bệnh viện, cơ quan 
tổ chức,… Cung cấp và thi công lắp đặt khóa cửa điện tử.

GIỚI THIỆU VỀ 
TICKLOCK VIỆT NAM

Đến với TICKLOCK VIỆT NAM, Quý khách sẽ được 
tư vấn nhiệt tình và miễn phí, từ đó sẽ có những 
lựa chọn tốt nhất có thể về giải pháp an toàn và 
thẩm mỹ phù hợp với ngôi nhà của bạn.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, tập thể 
TICKLOCK VIỆT NAM đã đồng lòng, nỗ lực vượt qua 
những khó khăn để đạt được những kết quả xứng 
đáng tự hào và là đối tác tin cậy cho Quý Khách 
hàng trên cả nước.
 

Uy Tín - Chuyên Môn - Sự Hài Lòng đó chính là giá 
trị cốt lõi, là kim chỉ nam hành động của TICKLOCK 
VIỆT NAM trong suốt chặng đường dài để phát 
triển. Để có được những thành tựu ngày hôm nay, 
TICKLOCK VIỆT NAM xin ghi nhận sự hỗ trợ, đồng 
hành, hợp tác trên cơ sở đôi bên cùng có lợi của 
Quý Khách hàng và đối tác. Qua đây, chúng tôi xin 
gửi lời tri ân sâu sắc tới Quý Khách hàng, Quý Đối 
tác, ước mong mối quan hệ hợp tác của chúng ta 
sẽ ngày càng phát triển bền vững hơn nữa.
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Các sản phẩm khóa điện tử TICKLOCK được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Để đến tay 
người tiêu dùng, sản phẩm đã phải trải qua các kiểm định khắt khe của TICKLOCK cũng như các tổ chức 
kiểm định độc lập tại nước sản xuất và Việt Nam. Đặc biệt, sản phẩm được bảo hành 24 tháng để bạn an tâm 
sử dụng và lựa chọn TICKLOCK là nơi dừng chân.

LÝ DO CHỌN 
TICKLOCK?

BLUETOOTH VÂN TAY MÃ SỐ (PIN)

THẺ TỪ CHÌA CƠ CHUÔNG CỬA 
MÀN HÌNH

ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

TIỆN LỢI

Kết nối điện thoại với khóa 
thông qua sóng Bluetooth và 
mở khóa trên điện thoại thông 
qua ứng dụng của TICKLOCK 
cung cấp. Bên cạnh đó còn có 
thể tùy chỉnh thời hạn sử dụng 
của mật khẩu và gửi cho người 
nhận ngay trên ứng dụng.

Khóa mở khi vân tay sử dụng 
khớp với vân tay đã đăng ký. 
Bạn không phải lo lắng về việc 
cất giữ cũng như mang theo 
chìa khóa bên mình. Khóa 
TICKLOCK sử dụng công nghệ 
cảm ứng điện dung cho độ 
nhạy và độ chính xác cao.

Khóa mở khi nhập đúng dãy 
số đã đăng ký. Bao gồm mã số 
chủ có quyền cài đặt các tính 
năng của khóa và mã số người 
dùng. Khóa TICKLOCK cho 
phép cài đặt đến 100 mã số với 
quyền sử dụng khác nhau.

Thông qua tần số sóng vô 
tuyến (công nghệ RFID), khóa 
tự động mở khi nhận dạng mã 
đặc biệt tích hợp trong thẻ đã 
đăng ký. Có thể tận dụng thẻ 
tín dụng có tích hợp chip Mi-
fare để làm thẻ từ mở khóa.

Khi khóa kết nối với chuông 
cửa màn hình, bạn có thể mở 
khóa từ màn hình giám sát 
bên trong nhà.

Dùng để mở khóa trong các 
trường hợp khẩn cấp. Chìa cơ 
được thiết kế riêng trên máy 
tính nên gần như không thể 
sao chép.

Tùy chọn tích hợp với hệ thống 
nhà thông minh thông qua 
sóng Z-wave. Tăng thêm tiện 
nghi khi có thể khóa mở cửa 
mà người dùng không cần di 
chuyển đến cửa.
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CẢM BIẾN CHÁY CHUÔNG BÁO
PHÁ KHÓA

CHỐT KHOÁ 

CHỨC NĂNG CHỐNG 
SỐC ĐIỆN

CHUÔNG BÁO PIN YẾU NHẬP MẬT MÃ
THÔNG MINH

KIỂM ĐỊNH
NGHIÊM NGẶT

AN TOÀN & TIN CẬY

Khóa tự động mở khi nhiệt 
độ trong phòng lên đến 
50OC - 70OC.

Báo động khi có sự tác động 
vật lý mạnh lên ổ khóa.

Chốt khoá được làm từ vật liệu 
Inox 304 cho độ bền và độ an 
toàn cao.

Tích hợp công nghệ an toàn 
ngăn chặn hành vi xâm nhập 
bằng cách sốc điện để vô hiệu 
hóa khóa.

Khi Pin yếu, khóa sẽ cảnh báo 
cho người dùng để thay Pin 
trước khi mất nguồn hoàn 
toàn.

Giúp bạn nhập ẩn đi mật mã 
chính xác của mình bằng 
cách nhập các số ngẫu nhiên 
trước và sau mật mã chính.

Khóa điện tử thông minh 
TICKLOCK vượt qua kiểm định 
100.000 lần đóng mở trước khi 
đưa ra thị trường.

ỨNG DỤNG THÔNG 
MINH CHO KHOÁ 
BLUETOOTH

CÀI ĐẶT VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG

TẠO MẬT KHẨU THÔNG MINH

Quản lý mật khẩu, vân tay hoặc thẻ từ người dùng

Chia sẻ chìa khóa Bluetooth

Tùy chọn cấu hình cho khóa

Kiểm tra lịch sử truy cập

Dễ dàng tạo hoặc xóa mật khẩu

Thời hạn mật khẩu vĩnh viễn hoặc có thời hạn

Mật khẩu định kỳ

Mật khẩu một lần
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ĐẶC TÍNH

Dung lượng
người dùng

100 Face ID, 100 vân tay, 100 
lòng bàn tay, 100 mật khẩu, 
100 thẻ từ, 2 chìa cơ

749*83*36 mm

Có, tích hợp Wifi mở từ xa

Hợp kim kẽm

Tiêu chuẩn 60*68 mm, 5 chốt

Kích thước

Wifi

Vật liệu

Thân khoá

DC 7.4V (Pin sạc Lithium
4200 mAh)

Nguồn điện

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

Loại cảm biến 
vân tay

< 0.1s (tính năng vân tay)Thời gian nhận dạng

-250C - 600CNhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

35- 120mmĐộ dày cửa

Trên 10cmĐộ rộng đố cửa

Cửa gỗ đại sảnh, villa,...Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từFace ID

Một trong những dòng khóa tiên phong 
trong việc ứng dụng công nghệ Radar 
3D để nhận diện khuôn mặt

Thiết kế cổ điển nhưng không kém 
phần sang trọng, hiện đại

Mở khóa từ xa trên app USmart Go trên 
điện thoại Smartphone, nhận thông báo 
gửi về Smartphone

Ứng dụng: Cửa gỗ đại sảnh, cửa biệt thự, 
villa,...

Cảm biến vân tay nằm trên tay nắm tròn 
tiện lợi

Vật liệu đồng thau nguyên chất 100%

Dòng khoá cao cấp chuyên dành cho 
cửa đại sảnh biệt thự

Công nghệ vân tay bán dẫn FPC Thụy 
Điển, giúp nhận dạng tốc độ nhanh 
“một chạm là mở” 

Có cảnh báo bằng giọng nói “Battery 
Low” để nhắc nhở bạn thay pin mỗi khi 
ra vào nhà

Tích hợp tính năng nhận diện chỉ tay 
trên lòng bàn tay

Cảnh báo khi nhập mật mã sai trên 5 lần

KJ001B

ĐẶC TÍNH

Dung lượng
người dùng

100 Face ID, 100 vân tay,
100 mật khẩu, 100 thẻ từ, 

402*60.5*72.5 mm

Có, tích hợp Wifi mở từ xa

Hợp kim kẽm

Tiêu chuẩn 60*68 mm, 5 chốt

Kích thước

Wifi

Vật liệu

Thân khoá

DC 7.4V (Pin sạc Lithium
4200 mAh)

Nguồn điện

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

Loại cảm biến 
vân tay

< 0.1s (tính năng vân tay)Thời gian nhận dạng

-250C - 600CNhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

35- 120mmĐộ dày cửa

Trên 10cmĐộ rộng đố cửa

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từFace ID

Một trong những dòng khóa tiên phong 
trong việc ứng dụng công nghệ Radar 
3D để nhận diện khuôn mặt

Mở khóa từ xa trên app USmart Go trên 
điện thoại Smartphone, nhận thông 
báo gửi về Smartphone

Ứng dụng: Cửa gỗ, cửa thép chống cháy, 
cửa có đố cửa lớn hơn 10cm

Dòng khóa tự động, kéo đẩy không cần 
tay gạt

Rader cho tốc độ nhận dạng nhanh và 
chính xác

Mật mã ảo chống nhìn trộm

Công nghệ vân tay bán dẫn FPC Thụy 
Điển, giúp nhận dạng tốc độ nhanh 
“một chạm là mở” 

Có cảnh báo bằng giọng nói “Battery 
Low” để nhắc nhở bạn thay pin mỗi khi 
ra vào nhà

Tích hợp Camera – chuông cửa

Cảnh báo khi nhập mật mã sai trên 5 lần

Màn hình LCD giúp dễ dàng theo dõi 
bên ngoài thông qua camera được đặt 
ở mặt trước của khóa

12
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Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ

14 15

A680

Ứng dụng: Cửa gỗ, cửa thép chống cháy, 
cửa có đố cửa lớn hơn 10cm

Tính năng mật mã ảo chống nhìn trộm

Là dòng khóa kéo đẩy tự động không 
cần tay gạt

Chức năng 5 TRONG 1 : vân tay, mật mã, 
thẻ từ, chìa khóa cơ, smartphone

Cảm biến vân tay FPC Thủy Điển 1 chạm 
là mở

App Tuya trên điện thoại smartphone 
giúp người dùng mở khóa từ xa, chụp 
hình, người bấm chuông gởi về App

Có thể tích hợp với hệ thống nhà thông 
minh TuyA

Khóa tích hợp Camera – chuông cửa 
điện thoại và xem lại lịch sử vào nhà

Chức năng xác thực kép bằng cách kết 
hợp 2 trong 3 cách đăng nhập (vân tay/ 
mã số/ thẻ từ)

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ, 2 chìa cơ

408*80*78mm

Có, tích hợp Wifi mở từ xa

Hợp kim nhôm, acrylic

Tiêu chuẩn 60*68 mm, 5 chốt

DC 7.4V (Pin sạc Lithium 
5000 mAh)

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 10cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu, 
100 thẻ từ, 2 chìa cơ

408*80*78mm

Không

Hợp kim nhôm, acrylic

Tiêu chuẩn 60*68 mm, 5 chốt

DC 7.4V (Pin sạc Lithium 
4200 mAh)

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 10cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơVân tay Mật mã Thẻ từ

Tích hợp chuông trên khóa

Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển

4 chức năng: Vân tay - mật mã - 
thẻ từ - chìa cơ

Chức năng mật mã ảo chống nhìn trộm

Khoá tự động đóng cửa và mở cửa

Chức năng xác thực kép bằng cách kết 
hợp 2 trong 3 cách đăng nhập  (vân tay/ 
mã số/thẻ từ)

Có thể thay đổi linh hoạt giữa 2 chế độ 
khóa tự động và thủ công ( phía trong)

A590



Tính năng mật mã ảo chống nhìn trộm

Ứng dụng: Cửa gỗ, cửa thép chống cháy, 
cửa căn hộ, cửa có đố cửa lớn hơn 10cm

Mở khóa từ xa qua app Tuya trên điện 
thoại smartphone, xem lại lịch sử.

5 chức năng: Vân tay – mật mã – thẻ từ - 
chìa cơ – smartphone

Model khoá được mệnh danh là “ khối 
thép công nghệ”. Thân khoá được làm 
từ vật liệu Inox 304 nguyên khối cho độ 
bền cơ học cao 

Chất liệu thép không gỉ chắc chắn

Vân tay FPC Thụy Điển một chạm là mở, 
được đặt nghiên vào trong so với mặt 
khóa, bảo vệ được vân tay khỏi những tác 
động bên ngoài

Chức năng xác thực kép bằng cách kết 
hợp 2 trong 3 cách đăng nhập (vân tay/
mã số/ thẻ từ)

16 17

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
500 người dùng (bao gồm vân 
tay, mật mã, thẻ), 2 chìa cơ

330*74*26mm

Có, tích hợp Wifi mở từ xa

Thép không gỉ

Tiêu chuẩn 60*68 mm, 5 chốt

4 viên pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 10cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ

SMA07

App TTLock trên điện thoại smartphone
giúp quản lý, cài đặt, xem được lịch sử 
vào nhà

Ứng dụng: Cửa gỗ, cửa thép chống 
cháy, cửa có đố cửa lớn hơn 10cm

Có chốt an toàn bên trong

Khóa tự động đóng ,mở cửa 
không tay gạt

Có 5 chức năng: Vân tay - mật mã - thẻ 
từ - chìa cơ - smartphone

Vị trí vân tay đặc biệt khi nằm sau tay 
nắm, giúp vân tay được bảo vệ khỏi 
những tác động bên ngoài

Chức năng chống sao chép mật khẩu 
bằng cách sử dụng kèm mật mã

A660

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ, 2 chìa cơ

360*72*60mm

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

Hợp kim

Tiêu chuẩn 60*68 mm, 5 chốt

DC 7.4V (Pin sạc Lithium 
5000 mAh)

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 10cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ
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SL01

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ, 2 chìa cơ

305*78*30mm

Không

Hợp kim kẽm, acrylic

Tiêu chuẩn 60*68 mm, 5 chốt

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 10cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Vân tay Mật mã Chìa cơThẻ từ

Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển 1 chạm 
là mở

Ứng dụng: Cửa gỗ, cửa thép chống cháy, 
cửa căn hộ, cửa có đố cửa lớn hơn 10cm

4 chức năng: Vân tay - mật mã - 
thẻ từ - chìa cơ

Tích hợp chuông trên khóa

Khoá tự động đóng cửa và mở cửa

Cảm biến báo động chống phá khóa

Chức năng xác thực kép bằng cách kết 
hợp 2 trong 3 cách đăng nhập  (vân tay/ 
mã số/ thẻ từ)

KB01

Ứng dụng: Sử dụng cho cửa gỗ, cửa 
thép chống cháy, cửa nhựa ABS, cửa 
composite, cửa căn hộ, cửa có đố cửa 
lớn hơn 8.5 cm

Thiết kế theo kiểu khóa tay nắm truyền 
thống, thay thế khóa tay nắm tròn cũ

Cài đặt, quản lý người dùng và xem lại 
lịch sử qua ứng dụng trên điện thoại

5 chức năng: Vân tay – mật mã – thẻ từ - 
chìa cơ - smartphone

Khoá vân tay chuyên dụng cho cửa phòng 
ngủ, thiết kể nhỏ gọn, linh hoạt

Mật mã ảo chống nhìn trộm

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 FRID, 2 chìa cơ

68*68*76mm

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

Hợp kim kẽm, acrylic

Thân khoá cò dài 60mm, 2 chốt

4 viên pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 8cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ



SL07

Mật mã ảo chống nhìn trộm

Ứng dụng: Cửa gỗ, cửa thép chống cháy, 
cửa căn hộ, cửa có đố cửa lớn hơn 10cm

Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển 1 chạm 
là mở

Cài đặt thông qua App TTLock trên 
Smartphone,  quản lý xem lịch sử ra vào 
của người dùng

5 chức năng: Vân tay – mật mã – thẻ từ - 
chìa cơ – smartphone

Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ 
chuyển đổi Gateway chuyển từ
Bluetooth sang Wifi
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ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ, 2 chìa cơ

364*79*31mm

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

Hợp kim kẽm, acrylic

Tiêu chuẩn 60*68 mm, 5 chốt

4 viên pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 10cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ

SL09

Mật mã ảo chống nhìn trộm

Ứng dụng: Cửa gỗ, cửa thép chống cháy, 
cửa căn hộ, cửa có đố cửa lớn hơn 10cm

Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển 1 chạm 
là mở

Cài đặt thông qua App TTLock trên 
Smartphone,  quản lý xem lịch sử ra vào 
của người dùng

5 chức năng: Vân tay – mật mã – thẻ từ - 
chìa cơ – smartphone

App TTLock phiên bản mới, tích hợp sẵn 
mở cửa từ xa thông qua wiffi mà không 
cần bộ chuyển đổi Gateway

Rất phù hợp với khách hàng kinh doanh 
phòng trọ, nhà cho thuê muốn kiểm 
soát và quản lý từ xa

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ, 2 chìa cơ

364*79*31mm

Tích hợp Wifi qua app TTLock

Hợp kim kẽm, acrylic

Tiêu chuẩn 60*68 mm, 5 chốt

4 viên pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 10cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ



AL799
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ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ

275*40*60mm

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

SUS 304 không gỉ

Ruột khoá 35*85 mm, 2 chốt

Pin sạc Lithium 3000 mAh

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

30- 120mm

Trên 10cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ

Ứng dụng: Chuyên sử dụng cho cửa 
nhôm hệ Xingfa, cửa nhựa lõi thép, cửa 
sắt đố hẹp dưới 10 cm

Cài đặt thông qua App TTLock trên 
Smartphone,  quản lý xem lịch sử ra vào 
của người dùng

Chức năng 5 trong 1: Vân tay - mật mã - 
thẻ từ - chìa cơ - smartphone

Có nút bấm tự động khóa trên khóa

Vân tay nằm phía trong tay cầm. Vân 
tay FPC Thụy Điển 1 chạm là mở

Mật mã ảo chống nhìn trộm

Khác với các dòng khóa 2 chiều khác, 
AL799 có chìa cơ cho cả 2 mặt
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Ứng dụng: Chuyên sử dụng cho cửa 
nhôm hệ Xingfa, cửa nhựa lõi thép, cửa 
sắt đố hẹp dưới 10 cm

Cài đặt thông qua App TTLock trên 
Smartphone,  quản lý xem lịch sử ra vào 
của người dùng

5 chức năng: Vân tay - mật mã - thẻ từ - 
chìa cơ - smartphone

Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ 
chuyển đổi Gateway chuyển từ 
Bluetooch sang Wifi

Mật mã ảo chống nhìn trộm

Có chốt an toàn bên trong

Chức năng tạo mật khẩu 1 lần và mật 
khẩu định kỳ theo thời gian
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ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ

300*35*35mm

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

Hợp kim nhôm

Ruột khoá 35*85 mm, 2 chốt

4 viên pin AAA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

30- 120mm

Trên 5cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ

300*40*22mm

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

SUS 304 không gỉ

Ruột khoá 35*85 mm, 2 chốt

4 viên pin AAA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

30- 120mm

Trên 5cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ, ...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ

Ứng dụng: Chuyên sử dụng cho cửa 
nhôm hệ Xingfa, cửa nhựa lõi thép, cửa 
sắt đố hẹp dưới 10 cm

Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển 1 chạm 
là mở

Quản lý và cài đặt thông qua App TTLock 
trên điện thoại Smartphone, xem lại lịch 
sử ra vào của người dùng

Mật mã ảo chống nhìn trộm

5 chức năng: Vân tay – mật mã – thẻ từ - 
chìa cơ – smartphone

Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ 
chuyển đổi Gateway chuyển từ
Bluetooth sang Wifi



I720

Đạt chuẩn chống nước IP55

Ứng dụng: Chuyên sử dụng cho cửa 
nhôm hệ Xingfa, cửa nhựa lõi thép, cửa 
sắt đố hẹp dưới 10 cm

Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ 
chuyển đổi Gateway chuyển từ
Bluetooth sang Wifi

Công nghệ vân tay bán dẫn FPC Thụy 
Điển, giúp nhận dạng tốc độ nhanh 
“một chạm là mở”

5 chức năng: Vân tay - mật mã - thẻ từ - 
chìa cơ - smartphone

Quản lý và cài đặt thông qua App TTLock 
trên điện thoại Smartphone, xem lại lịch 
sử ra vào của người dùng

Chức năng chống sao chép mật khẩu 
bằng cách sử dụng kèm mật mã

Chức năng tạo mật khẩu 1 lần và mật 
khẩu định kỳ theo thời gian
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ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ, 2 chìa cơ

300*42*22mm

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

Hợp kim kẽm, acrylic

Ruột khoá 35*85 mm, 2 chốt

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 5cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ
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ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ

300*38*23mm

Tích hợp Wifi qua app TuyA

Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện

Ruột khoá 35*85 mm, 2 chốt

4 viên pin AAA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

30- 120mm

Trên 5cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ

300*35*22mm

Tích hợp Wifi qua app TuyA

Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện

Ruột khoá 35*85 mm, 2 chốt

4 viên pin AAA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

30- 120mm

Trên 6cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ
Ứng dụng: Chuyên sử dụng cho cửa 
nhôm hệ Xingfa, cửa nhựa lõi thép, cửa 
sắt đố hẹp dưới 10 cm

Tích hợp mở cửa từ xa thông qua wifi

Chức năng mở cửa tự do khi có đông 
người ra vào

5 chức năng: Vân tay - mật mã - thẻ từ - 
chìa cơ - smartphone

Mật mã ảo chống nhìn trộm

Chức năng xác thực kép bằng cách kết 
hợp 2 trong 3 cách đăng nhập (vân tay/
mã số/thẻ từ)

Thiết kế nắp trượt ngay tay cầm khoá để 
bảo vệ cảm biến vân tay

Ứng dụng: Chuyên sử dụng cho cửa 
nhôm hệ Xingfa, cửa nhựa lõi thép, cửa 
sắt đố hẹp dưới 10 cm

Tích hợp mở cửa từ xa thông qua wifi

Chức năng mở cửa tự do khi có đông 
người ra vào

5 chức năng: Vân tay - mật mã - thẻ từ - 
chìa cơ - smartphone

Mật mã ảo chống nhìn trộm

Có chốt an toàn bên trong

Chức năng xác thực kép bằng cách kết 
hợp 2 trong 3 cách đăng nhập (vân tay/
mã số/thẻ từ)
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ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ

300*30*20mm

Tích hợp Wifi qua app TuyA

Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện

Ruột khoá 35*85 mm, 2 chốt

4 viên pin AAA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-100C - 600C

30- 120mm

Trên 5cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ

408*34*58mm

Tích hợp Wifi qua app TuyA

Hợp kim kẽm sơn tĩnh điện

Ruột khoá 35*85 mm, 2 chốt

Pin lithium 2900mAh

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

30- 120mm

Trên 6cm

Cửa nhôm bản to, cửa sắt,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ

Ứng dụng: Chuyên sử dụng cho cửa 
nhôm hệ Xingfa, cửa nhựa lõi thép, cửa 
sắt đố hẹp dưới 10 cm

Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển 1 chạm 
là mở

Có màn hình cài đặt và hiển thị

Mở khoá từ xa thông qua wifi

Thiết kế khoá sang trọng, kích thước 
chiều dài và dày phù hợp với cửa đại 
sảnh, cửa biệt thự,...

Mật mã ảo chống nhìn trộm

5 chức năng: Vân tay – mật mã – thẻ từ - 
chìa cơ – smartphone

Là dòng khoá tự động đóng mở chốt 
không cần tay gạt

Chức năng xác thực kép bằng cách kết 
hợp 2 trong 3 cách đăng nhập (vân tay/
mã số/thẻ từ)

Ứng dụng: Chuyên sử dụng cho cửa 
nhôm hệ Xingfa, cửa nhựa lõi thép, cửa 
sắt đố hẹp dưới 10 cm

Tích hợp mở cửa từ xa thông qua wifi

Chức năng mở cửa tự do khi có đông 
người ra vào

5 chức năng: Vân tay - mật mã - thẻ từ - 
chìa cơ - smartphone

Mật mã ảo chống nhìn trộm

Có chốt an toàn bên trong

Chống nước chuẩn IP56

Có màn hình cài đặt giờ trên khoá

Chức năng xác thực kép bằng cách kết 
hợp 2 trong 3 cách đăng nhập (vân tay/
mã số/thẻ từ)

Thiết kế nắp trượt ngay tay cầm khoá để 
bảo vệ cảm biến vân tay



SL08

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ

30*70*170mm

Mở rộng ra Wifi bằng Gateway

Hợp kim kẽm, acrylic

Ruột khoá inox

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

10- 12mm

Trên 5cm

Kính cường lực (cửa đẩy, lùa)

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày kính

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

AppVân tay Mật mã Thẻ từ

Cảm biến vân tay FPC Thụy Điển 1 chạm 
là mở

4 chức năng: Vân tay - mật mã - thẻ từ  
- smartphone

Khoá vân tay chuyên dụng cho cửa kính 
cường lực (có thể sử dụng cho cửa đẩy 
lẫn cửa lùa

Quản lý và cài đặt thông qua App TTLock 
trên điện thoại Smartphone, xem lại lịch 
sử ra vào của người dùng

Mật mã ảo chống nhìn trộm

Mở rộng điều khiển từ xa thông qua bộ 
chuyển đổi Gateway chuyển từ
Bluetooth sang Wifi

Nguồn dự phòng qua cổng Micro USB

Ứng dụng: Cửa kính cường lực dạng 
cánh đôi, cánh đơn
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G1

G2

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ, 2 chìa cơ

20*60*20mm

Có tích hợp Wifi từ xa

Hợp kim kẽm, acrylic

Ruột khoá 35*85 mm, 2 chốt

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 5cm

Cửa, cổng sắt ngoài trời,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ

Chìa cơAppVân tay Mật mã Thẻ từ

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
100 vân tay, 100 mật khẩu,
100 thẻ từ, 2 chìa cơ

20*60*20mm

Có tích hợp Wifi từ xa

Hợp kim kẽm, acrylic

Ruột khoá 35*85 mm, 2 chốt

4 pin AA

Mô-đun bán dẫn sinh trắc học 
FPC Thuỵ Điển

< 0.1s (tính năng vân tay)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 5cm

Cửa, cổng sắt ngoài trời,...

Kích thước

Wif i

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Loại cảm biến vân tay

Thời gian nhận dạng

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa



KHOÁ
KHÁCH SẠN
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SK300 AS306

SK500 AS303

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
800 thẻ FRID

310*40*20mm

125Khz

Inox 304

Ruột khoá 35*85 mm

DC 6V (4 pin AAA 1.5V)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 5cm

Cửa nhôm hệ Xingfa, Cửa sắt,...

Kích thước

Tần số thẻ

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
800 thẻ FRID

310*40*20mm

125Khz

Inox 304

Ruột khoá 60*68 mm

DC 6V (4 pin AA 1.5V)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 10cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...

Kích thước

Tần số thẻ

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

Chìa cơThẻ từ Chìa cơThẻ từ

Chìa cơThẻ từ
Chìa cơThẻ từ

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
800 thẻ FRID

280*60*20mm

125Khz

Hợp kim

Ruột khoá tiêu chuẩn ANSI

DC 6V (4 pin AAA 1.5V)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 10cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...

Kích thước

Tần số thẻ

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa

ĐẶC TÍNH

Dung lượng 

người dùng
800 thẻ FRID

280*60*20mm

125Khz

Hợp kim

Ruột khoá tiêu chuẩn ANSI

DC 6V (4 pin AAA 1.5V)

-250C - 600C

35- 120mm

Trên 10cm

Cửa kim loại, Cửa gỗ,...

Kích thước

Tần số thẻ

Vật liệu

Thân khoá

Nguồn điện

Nhiệt độ vận hành

THIẾT KẾ CỬA THÍCH HỢP

Độ dày cửa

Độ rộng đố cửa

Loại cửa
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KỸ THUẬT



40 41

KHOÁ ĐIỆN TỬ

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa cổng Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa nhôm/ 
sắt

Cửa nhôm/ 
sắt

Cửa nhôm/ 
sắt

Cửa cổng Cửa cổng Cửa nhôm Cửa kính
cường lực

AF-880 A850 A680 A660 A590 SMA07 SL01 G1 SL07 KB01 I600S I720 I900N G2 KJ001B AL-799 SL08

Phương thức
mở cửa

Tính năng
mở rộng

Thông số
kỹ thuật

Nhận diện khuôn mặt 3D

Loại cửa thích hợp

Vân tay FPC

Mật mã

Thẻ cảm ứng

App trên Smartphone

Remote

Chìa khoá cơ chống

Chuông cửa Camera

Wifi trực tiếp

Bluetooth

Chốt phụ an toàn

Khoá trẻ em

Mật khẩu sử dụng 1 lần

Chế độ mở cửa tự do

Chất liệu khoá

Chế liệu thân khoá

Loại thân khoá (Lock body

Độ rộng đố cửa

Độ dày đố cửa

Chiều dài khoá

Bề rộng khoá

Phần nhô tay nắm (mặt trong

Nhiệt độ hoạt động

Độ ẩm hoạt động

Nguồn điện

Nguồn dự phòng

Tỷ lệ sai số

Tỷ lệ từ chối

Xoá người dùng

Hướng mở cửa

Bàn phím cảm ứng

Cảnh báo chống phá khoá

Màu sắc

Chất liệu lõi khoá

Cấp độ bảo mật lõi khoá

Dung lượng bộ nhớ

Tự động khoá

Cài đặt

Model

Loại cửa
thích hợp

Usmart Go

Hợp kim kẽm

Thép không gỉ

402 mm

60 mm

72.5 mm

Pin sạc 
Lithium 

5000 mAh

Đổi trong
phần cài đặt

Đen vàng gold

350 users

Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự động Tự độngBán tự động Bán tự động Bán tự động Bán tự động Bán tự động Bán tự động Bán tự động Bán tự độngBán tự động

300 users 300 users 300 users 300 users 300 users 300 users 300 users300 users 300 users 300 users 200 users 300 users 300 users 300 users600 users600 users

Đồng thau Đồng thau + 
Xám

Đen viền bạc Đồng thau +
 Xám

Đen viền bạc Đen viền đồng; 
Đen viền bạc

Đen 
Đen + 

Đen viền đồng Đen + Bạc Đen + Bạc Đen + Bạc Đen + Bạc Đen Vàng đồng Đen Đen 

Đổi trong
phần cài đặt

Đổi trong
phần cài đặt

Đổi trong
phần cài đặt

Đổi trong
phần cài đặt

Chuông báo động và tự động vô hiệu hóa 3 phút khi nhập sai mật mã, thẻ từ quá 5 lần

Đồng, Inox 304

Lõi khóa cấp độ C (cấp độ bảo mật cao nhất hiện nay)

Có màn hình và giọng nói hỗ trợ cài đặt Có màn hình và giọng nói hỗ trợ cài đặt
Cài đặt trên

app tiếng Việt Cài đặt trên app tiếng Việt

Tự động vô hiệu hóa khi nhập sai mật mã, thẻ từ quá 5 lần

Đổi chiều
tay cầm

Đổi chiều
tay cầm

Đổi chiều
tay cầm

Đổi chiều
tay cầm

Đổi chiều
tay cầm

Đổi chiều
tay cầm

Đổi chiều
tay cầm

Đổi chiều
tay cầm

Đổi chiều
tay cầm

Đổi chiều
trên khoá

Pin sạc 
Lithium 

5000 mAh

Pin sạc 
Lithium 

5000 mAh

Pin sạc 
Lithium 

3000 mAh

Pin sạc 
Lithium 

5000 mAh

Pin sạc 
Lithium 

4200 mAh

4 pin AA 
Akaline

4 pin AA 
Akaline

4 pin AA 
Akaline

4 pin AA 
Akaline

4 pin AA 
Akaline

4 pin AAA 
Akaline

4 pin AAA 
Akaline

4 pin AA 
Akaline

4 pin AA 
Akaline

4 pin AA 
Akaline

4 pin AA 
Akaline

57.5 mm 68 mm 60 mm 68 mm 75 mm 80 mm 83 mm 76 mm 76.5 mm 76 mm 35 mm 76.5 mm 84 mm 60 mm 22 mm

-20oC – 60oC

20% - 90%

< 0.1%

< 1%

79 mm 80 mm 72 mm 80 mm 74 mm 70 mm 79 mm

60 mm

-25oC – 70oC

20% - 90% (không có sương mù)

Cổng Micro USB

< 0.0001%

< 0.1%

-10oC – 60oC

10% - 95% (không có sương mù)

66 mm 68 mm 40 mm 42.6 mm 35 mm 40 mm 36 mm 40 mm 105 mm

457.5 mm 408 mm 360 mm 408 mm 330 mm 305 mm 290 mm 364 mm 68 mm 300 mm 300 mm 300 mm 300 mm 743 mm 275 mm 171 mm

Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ

60*68mm

> 10 cm

3.5 - 10 cm

Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉ Thép không gỉSắt

60mm

> 8 cm

3 - 6 cm

35*85mm/ 45*85mm/ 60*85mm

> 5.5 cm

3 - 8 cm 10 - 12 mm

Hợp kim kẽm Hợp kim kẽm Hợp kim kẽm Hợp kim kẽm Hợp kim kẽm Hợp kim kẽm Hợp kim kẽm Hợp kim kẽm Hợp kimHợp kim nhôm Hợp kim nhôm Hợp kim nhôm Hợp kim nhômInox 304

Inox 304 Inox 304 Inox 304 N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Inox 304

Inox 304 Inox 304

Usmart Go TuyA Smart TuyA SmartTTLock

Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ

TTLock TTLock TTLock TTLock TTLock TTLock TTLock TTLock TTLock

Đổi chiều
tay cầm

Đổi chiều
trên khoá

Usmart Go

Có

Không



Có Không

KHOÁ KHÁCH SẠN

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa 
nhôm/ sắt

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

Cửa gỗ/
nhựa/ thép

SK500 SK300 SK320 AS303 AS306 SK28

Thẻ cảm ứng

Chìa khoá cơ

Kích thước khoá

Thân khoá (Lock body)

Hình ảnh thân khoá

Thiết bị đọc ghi thẻ cảm ứng

Loại cửa thích hợp

Model

Hình ảnh khoá

60*68 mm 35*85 mm ANSI ANSI ANSI ANSI

Phần mềm quản lý

Chất liệu khoá

Màu sắc

Hướng mở cửa Đổi chiều tay cầm

Nguồn điện 4 pin AA 4 pin AAA 4 pin AA 4 pin AA 4 pin AA 4 pin AA

Chất liệu lõi khoá Đồng, Inox 304 35*85 mm ANSI

Cấp độ bảo mật lõi khoá . > 5.5 cm ANSI

Chốt an toàn

Nhiệt độ làm việc

Bề rộng khoá 70 mm 40 mm 48mm 70 mm 70 mm 70 mm

Phần nhô tay nắm 75 mm 76.5 mm 60 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Nhiệt độ hoạt động

Độ ẩm hoạt động

-25oC đến 80oC

-25oC đến 80oC

20% - 80%

300  70 mm + 300  40 mm + 290  46 mm + 270  70 mm + 270  70 mm + 260  65 mm +

Hợp kim Hợp kim Hợp kimInox 304 Inox 304 Inox 304

Đen bạcĐen vàng,
Đen bạc

Đen vàng,
Đen bạcBạc Bạc Bạc

PHỤ KIỆN

Ruột khoá T 1
Kích thước: 35*85 mm

Ruột khoá T2
Kích thước: 45*85 mm

Ruột khoá T3
Kích thước: 65*85 mm

Ruột khoá T7
Kích thước: 60*68 mm

Ruột khoá T9
Kích thước: 55*72 mm

Ruột khoá T8
Kích thước: 60*68 mm

Thẻ MIFARE/ Thẻ từ
Kích thước: 35*85 mm

GATEWAY G2
Kích thước: 35*85 mm

Ruột khoá T4
Kích thước: 335*85 mm

Ruột khoá T5
Kích thước: 35*85 mm

Ruột khoá T6
Kích thước: 35*85 mm

Ruột khoá T 10
Kích thước: 62*96 mm
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DỰ
ÁN 
TIÊU
BIỂU

PARKVIEW APARTMENT CTL TOWER THAM LƯƠNG
Sản phẩm: SL07 Sản phẩm: SMA03
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU SỬ DỤNG KHOÁ KHÁCH SẠN TICKLOCK:

- NGO THE GALLERY HOTEL - ĐÀ LẠT

- THE KEMBEACH RESORT - PHÚ QUỐC

- HOÀNG GIA 2 - BẠC LIÊU

- ANH ANH HOTEL - LAGI BÌNH THUẬN

- TRỌNG THÊM HOTEL - BẢO LỘC

- TUẤN THANH HOTEL - ĐỒNG NAI

- MĂNG ĐEN GREEN HOTEL - KON TUM

CÁC CÔNG TRÌNH/ DỰ ÁN 
KHOÁ KHÁCH SẠN
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NGO THE GALLERY HOTEL - ĐÀ LẠTHOÀNG ANH 2 - BAC LIÊU

THE KEMBEACH RESORT - PHÚ QUỐC




