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	 Sizin	Telefonunuz,	Sizin	Seçiminiz
KAPINIZA İSTEDİĞİNİZ 

ŞEKİLDE ERİŞİN

TimeTec, tüm kapıları uzaktan yönetmenizi sağlayan yepyeni erişim kontrol teknolojisini gururla sunar. BLE-2 ve 
gizlenmiş standart kapı erişim aksesuarlarını kurduğunuzda akıllı telefonunuzda yüklü i-TimeTec Uygulamasını 
kullanarak kapılarınıza uzaktan erişebilirsiniz.

TimeTec Akıllı Kapı sistemi, Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojisi ile akıllı telefonunuzu doğrulayarak, ekstra 
şeffaflık ve güvenlik için tüm şifreli kapı giriş aktivitelerini gerçek zamanlı olarak alır ve size kapılarınızı akıllı tel-
efonunuz üzerinden rahatlıkla yönetme kolaylığı sunar. Akıllı telefonunuzu hızla ve uygun fiyatla Akıllı Anahtara 
dönüştürür.

TimeTec BLE-2, mevcut kapı kilidinizi değiştirmenize gerek kalmadan, böylelikle kapının estetik yapısını koru-
yarak ve güvenlikten ödün vermeksizin, kolaylıkla kurulur. Bununla birlikte kapıları açmanız için birçok seçenek 
sunulmaktadır. Ses, QR Kodu, Dokunma veya Otomatik Kilit Açma seçeneklerinden herhangi birini seçebilirs-
iniz.

		
Akıllı Telefonunuz & TimeTec BLE-2 ile 

i-TIMETEC  
Sizin için Kapıyı Açar
i-TimeTec uygulamasını App Store ya da Google Play’den 
indirin ve kapılarınızı kolaylıkla yönetin.

• Akıllı Telefonla Kapıları kolaylıkla açın

• Kapıya erişim için 4 Kilit Açma Seçeneğinden birini  
 seçin

• Yeni Kapıları uygulama aracılığıyla kaydedin ve   
 kolaylıkla yönetin

• Kapı Kullanıcılarını Yönetin

• Kilitleri Tercihlerinize göre Yapılandırın

• Mülklerinizin Güvenliği için Zaman Dilimi Ayarı

• Ek Güvenlik için Kamera Ekleyin

• Bildirimleri Gerçek Zamanlı Alın

• Uygulamayı İhtiyaçlarınıza Göre Ayarlayın

Akıllı Telefonunuzu Anahtar Olarak 
Kullanabilmenizin Faydaları Faydaları

Kolaylık
Kapıları akıllı telefonunuzla, istediğiniz şekilde 
açabilirsiniz.

Sanal Erişim Kontrolü
TimeTec Güvenlik uygulaması ile kişisel erişim 
haklarını oluşturur ve yönetirsiniz.

Güvenlik & Kontrol
Tüm gün devam eden aktivite kayıtları ile 
mülkünüze giriş çıkışları izlersiniz.

Fiziksel Anahtara İhtiyacınız Yok
Akıllı telefonunuz fiziksel anahtarların yerini alır.

Merkezi Anahtar
Mobil erişim hakları ile sınırsız sayıda anahtar 
oluşturursunuz.
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BLE-2

iOS       Android     

iOS       Android     
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ÖZELLİKLER

NOT:	Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

072020

© 2020 Timetec Cloud Sdn Bhd. Tüm Hakları Mahfuzdur.

Yetkili Satıcı:

Paketleme
Boyutlar  (mm) : 173 (L) x 60 (W) x 135 (H)
Ağırlık  : 0.3 kg	

SİSTEM ŞEMASI

Nút nhấn 
khẩn cấp

Nút Đẩy 
(Lựa chọn)Người dùng sử dụng 

Ứng dụng Di động 
để mở khóa cửa

AC110/240V
Điện áp đầu vào

DC12V 
Khả năng sạc 

điện

TRÊN TRẦN NHÀ

TRẦN

Khóa EM

MỞ - TẮT
Công tắc chính

NGOÀI CỬA TRONG CỬA

BLE-2’nizi kurmak ve akıllı telefonunuza bağlamak için 	
i-TimeTec Uygulamasını App Store veya Google Play Store’dan 
indirin. i-TimeTec Uygulaması erişim izinlerini yetkili kişilerle 
paylaşmanıza, erişimlerini belirli bir süre için sınırlandırmanıza ve 
gerektiğinde erişim kimlik bilgilerini iptal etmenize olanak tanır.

i-TimeTec ve BLE-2 ile kapı erişim 
teknolojisinin geleceğine dokunun.

Zaman ve yoklama özelliğini kullanmak istiyorsanız; 
bulut tabanlı modern zaman ve yoklama çözümü için 
verileri TimeTec BLE-2’den TimeTec TA’ya sorunsuz 
bir şekilde entegre edebilirsiniz. Bir hesap açtığınızda 
10 kullanıcılık hayat boyu lisansa ÜCRETSİZ sahip olur-
sunuz.

MODEL

KANALLAR

BOYUT (MM)

GÜÇ GEREKSİNİMİ

ÇALIŞMA ISISI (°C)

NEM (%)

KART HAFIZASI (PCS)

İLETİŞİM

BLUETOOTH ŞİFRELEME

ETKİN MESAFE (M)

LED GÖSTERGE

İŞLEM KAYITLARI

ETKİNLİK KAPASİTESİ

MOBİL OS

UYGULAMA & BULUT

DİL (UYGULAMA & BULUT)

TimeTec BLE-2

3 FORM C Röle Çıkışı, Atlayıcı ile seçilmiş NO/NC 
Wiegand 26-bit giriş

85 (L) x 96 (W) x 33 (H) 

DC12V

0-45 

20-80 

1,000 

Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2, Wiegand 26-bit giriş

64-bit TimeTec Tescili

Mobil Uygulama için < 5m

Kullanıma Hazır

Sınırsız, bulut sunucuda kayıtlı

Sınırsız, bulut sunucuda kayıtlı

Android 4.0.2 ve üstü, iOS 8.0 ve üstü	

i-TimeTec, TimeTec Access, TimeTec VMS, i-Neighbour  

İngilizce, Arapça, Malayca, Endonezya dili, İspanyolca, Basitleştirilmiş Çince, 
Geleneksel Çince, Tayca, Türkçe, Vietnamca.
İçerik, talep edilmesi halinde diğer dillerde sağlanacaktır.

DC12V3A
anahtarlama
Güç kaynağı


