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Khóa cửa kính YL-8832-RM
Khóa điện tử dành cho cửa kính cường lực. Dễ dàng lắp đặt 
nhanh chóng mà không cần phải khoan đục, là sự lựa chọn tốt 
nhất cho cửa kính của các cửa hàng, văn phòng...
- Cách mở khóa: 300 Thẻ từ; 300 Vân tay; 99 Mật mã; 2 Remote
- Chất liệu: Hợp kim kẽm, Acrylic
- Màu sắc: Đen bạc
- Nguồn cấp: 4 pin AA Alkaline (6V) 5000~6000 lần mở
- Lắp cho cửa kính: Độ dầy kính 10-12mm
- Kích thước: 188 x 75 x 33mm
- Vân tay bán dẫn cực nhạy, chống làm giả
- Hỗ trợ mở cửa cực tiện lợi với 2 điều khiển từ xa kèm theo
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KHÓA VÂN TAY - THẺ TỪ

Khóa thẻ từ YL-6675

Khóa cửa điện tử mở bằng Thẻ từ, Mật mã với cấu tạo hợp kim 
nguyên khối, chốt khóa đôi chắc chắn, là sự lựa chọn kinh tế và 
hiệu quả để nâng cấp khóa cửa văn phòng hoặc căn hộ của bạn.
- Cách mở khóa: 100 Thẻ từ; 30 Mật mã; 2 chìa khóa cơ
- Chất liệu: Hợp kim nguyên khối
- Màu sắc: Đen bạc
- Nguồn cấp: 4 pin AA Alkaline (6V) 5000~6000 lần mở
- Yêu cầu cửa: dầy >25mm; rộng >80mm
- Kích thước: 200 x 70 x 23mm
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Khóa vân tay YL-3368-B/S/G
(Chuyên dụng cho cửa nhựa, nhôm, sắt)

4.800.000

Khóa cửa vân tay được thiết kế chuyên dụng cho cửa sắt, cửa 
nhôm, cửa nhựa và các loại cửa gỗ có đố cửa mỏng
- Cách mở khóa: 100 Vân tay; 100 Thẻ từ; 100 Mật mã; 3 Chìa
- Chất liệu: Hợp kim kẽm, Acrylic thiết kế chống nước
- Màu sắc: Đen; Bạc, Vàng
- Nguồn cấp: 4 pin AA Alkaline (6V) 5000~6000 lần mở
- Yêu cầu cửa: dầy >36mm; rộng >60mm
- Kích thước: 320 x 40 x 29mm
- Vân tay bán dẫn cực nhạy, chống làm giả
- Dễ dàng đảo chiều khóa: Trái - Phải; Đẩy - Kéo

Khóa vân tay YL-8882
Với thiết kế phẳng và hiện đại, khóa YL-8882 dễ dàng phù hợp 
với các loại cửa. Vân tay bán dẫn cực nhạy bố trí ngay trên tay 
cầm giúp khách hàng dễ dàng mở cửa chỉ với 1 thao tác nhanh 
chóng. Khóa YL-8882 là sự lựa chọn vô cùng hiệu quả
- Cách mở khóa: 500 Vân tay / Thẻ từ / Mật mã; 3 chìa khóa cơ
- Chất liệu: Hợp kim nhôm chắc chắn
- Màu sắc: Đen xám
- Nguồn cấp: 4 pin AA Alkaline (6V) 5000~6000 lần mở
- Yêu cầu cửa: dầy >36mm; rộng >110mm
- Kích thước: 380 x 80 x 29mm
- Vân tay bán dẫn cực nhạy, chống làm giả
- Dễ dàng đảo chiều khóa: Trái - Phải; Đẩy - Kéo
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KHÓA KHÁCH SẠN

Khóa khách sạn YL-9936-S
Khóa khách sạn YL-9936-G
Khóa thẻ từ khách sạn với cấu tạo từ inox No.304 chắc chắn là 
lựa chọn kinh tế và hiệu quả thay thế cho khóa cửa truyền thống
- Motor MABUCHI Nhật Bản độ bền hơn 500,000 lần đóng mở
- Lưu trữ dữ liệu 1000 lần đóng mở tiện tra cứu lịch sử ra vào
- Tốc độ đọc thẻ <0.25s; khoảng cách 0-5cm
- Chất liệu: Thép không rỉ / Màu sắc: Inox sước mờ hoặc Gold
- Chốt an toàn phía trong / 2 chìa khóa cơ dự phòng
- Nguồn cấp: 4 pin AA Alkaline (6V) 10,000 lần mở
- Yêu cầu cửa: dầy >36mm; rộng >110mm
- Kích thước: 300 x 78mm

Khóa khách sạn YL-9916-S
Khóa khách sạn YL-9916-G
Thiết kế classic, hai lựa chọn màu sắc sang trọng, là sản phẩm 
cao cấp thích hợp cho nhiều không gian thiết kế của khách sạn.
- Motor MABUCHI Nhật Bản độ bền hơn 500,000 lần đóng mở
- Lưu trữ dữ liệu 1000 lần đóng mở tiện tra cứu lịch sử ra vào
- Tốc độ đọc thẻ <0.25s; khoảng cách 0-5cm
- Chất liệu: Hợp kim nhôm / Màu sắc: Đen bạc hoặc Đen vàng
- Chốt an toàn phía trong / 2 chìa khóa cơ dự phòng
- Nguồn cấp: 4 pin AA Alkaline (6V) 10,000 lần mở
- Yêu cầu cửa: dầy >36mm; rộng >110mm
- Kích thước: 300 x 75mm

Khóa khách sạn YL-C6675

Khóa khách sạn YL-9939

Thân khóa hợp kim đúc nguyên khối chắc chắn, ruột khóa nhỏ 
gọn, dễ dàng lắp đặt cho các loại cửa gỗ, nhựa, nhôm, sắt...
- Motor MABUCHI Nhật Bản độ bền hơn 500,000 lần đóng mở
- Lưu trữ dữ liệu 1000 lần đóng mở tiện tra cứu lịch sử ra vào
- Tốc độ đọc thẻ <0.25s; khoảng cách 0-5cm
- Chất liệu: Hợp kim / Màu sắc: Đen bạc
- 2 chìa khóa cơ dự phòng, khe cắm nguồn dự phòng
- Nguồn cấp: 4 pin AA Alkaline (6V) 10,000 lần mở
- Yêu cầu cửa: dầy >25mm; rộng >80mm
- Kích thước: 200 x 70mm

Thiết kế hoàn toàn mới, kiểu dáng hiện đại, vật liệu inox No.304 
chắc chắn, mang lại sự trẻ trung hiện đại cho công trình.
- Motor MABUCHI Nhật Bản độ bền hơn 500,000 lần đóng mở
- Lưu trữ dữ liệu 1000 lần đóng mở tiện tra cứu lịch sử ra vào
- Tốc độ đọc thẻ <0.25s; khoảng cách 0-5cm
- Chất liệu: Thép không rỉ / Màu sắc: Đen bạc
- Chốt an toàn phía trong / 2 chìa khóa cơ dự phòng
- Nguồn cấp: 4 pin AA Alkaline (6V) 10,000 lần mở
- Yêu cầu cửa: dầy >34mm; rộng >100mm
- Kích thước: 300 x 45mm
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PHỤ KIỆN KHÓA KHÁCH SẠN

Hà Nội
0979.044.600

Hải Phòng
0975.912.768

Đà Nẵng
0905.429.426

TP.HCM
0904.553.933

YLOCK VIETNAM CO., LTD
Showroom: Số 16 Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Cầu Giấy, Hà Nội
Website: ylock.vn
Email: ylockvietnam@gmail.com

Touch keycard on card reader
Đặt thẻ lên trên ổ khóa

Green light on & remove card
Khi thấy đèn xanh thì lấy thẻ ra

Turn handle
Vặn chốt để mở cửa

Upon your departure, please hand this card back to the reception.

Thẻ từ YL-S50-Mifare-1
32.000

Công tắc thẻ từ YL-FK002
440.000

Đọc thẻ, mã hóa, phát hành thẻ, cấp 
quyền sử dụng, xóa quyền... Kết nối PC 
qua cổng USB. Độ an toàn cao, chống dò 
mã. Tiêu chuẩn ISO/IEC 14443
Tặng kèm bản quyền phần mềm.

Đầu đọc thẻ Card Encode
5.600.000

Tiết kiệm năng lượng khi ra khỏi phòng. 
Điện áp: 220V - 30A. Công suất cực đại: 
6600 W. Thời gian trễ 15 giây. Vật liệu 
PC chống cháy. Kích thước: 86x86mm. 
Trọng lượng: 170 g

Dùng để ghi dữ liệu cấp quyền mở khóa 
cho người sử dụng, thời gian check in / 
check out.
Thẻ trắng, miễn phí in ấn cho khách hàng 
mua từ 100 thẻ kèm thiết bị.

Thẻ từ DataCard YL-S70
480.000

Phần mềm quản lý khóa 
Miễn phí

Đầu đọc thẻ di động, khai báo thẻ, đọc 
dữ liệu khóa, dữ liệu thẻ. Lấy được 1000 
bản ghi khóa. Phân tích sự cố khóa 
nhanh. Giải quyết các vấn đề của khóa 
ngay lập tức tại địa điểm

Đầu đọc thẻ YL-MF1 Data
9.320.000

Cài đặt trên máy tính, phục vụ khai báo 
thẻ, quản lý, thống kê…
Cung cấp miễn phí và chuyển giao sử 
dụng cho khách hàng khi mua hệ thống 
khóa khách sạn

Dùng để sao chép dữ liệu từ khóa sử 
dụng thẻ Mifare. Dùng cho người quản lý 
kiểm tra hoạt động ra vào của khóa 
khách sạn

Fingerprint lock - Hotel lock
DATA CARD S70SOFTWARE
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