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HandKey II เหมาะสําหรบัการใช้งานที�ต้องการเน้นความปลอดภัยและเชื�อถือได้เป็นจุดสําคัญ. ง่ายต่อการ 
ดูแลรกัษาและให้การผสมผสานที�เหมาะเจาะของความสะดวกสบายและความปลอดภัย

10 เหตุผลหลัก ในการเลอืกใช้ระบบ hand geometry
ความน่าเชื�อถือที�ผ่านการยอมรบัจากการใช้งานจรงิ
 HandKeys มากกวา่ 100,000 เครื�อง ไดถู้กตดิตั �งกระจายไปทั�วโลก ในการใช้งานที�หลากหลาย ไดส้รา้งข้อมูล

transaction ที�ปราศจากข้อผิดพลาดเป็นจํานวนกวา่ล้านเรคคอรด์ตอ่วนั

สะดวกสบายและประหยัดคา่ใช้จ่าย
 ตดิตั �งไดอ้ย่างรวดเรว็และการลงทะเบียนใช้งานที�ง่ายเพิ�มความสะดวกให้ผู้ ใช้งาน
 เวลาในการตรวจสอบน้อยกวา่หนึ�งวนิาทีทําให้เหมาะสําหรบัการใช้งานที�มีการเข้าออกสูง
 ผลิตภัณฑ์ที�มีคณุภาพสูง + คา่ใช้จ่ายในการบํารงุรกัษาตํ�า = ผลรวมคา่ใช้จ่ายที�น้อยลงของเจ้าของ
 ไม่ตอ้งกังวลกับการที�บัตรประจําตวัสูญหาย ถูกขโมยหรอืการส่งตอ่บัตรที� ไม่ ไดร้บัอนุญาต รวมทั �งคา่ใช้จ่ายในการ

จัดซื �อและการดแูลรกัษาบัตรเหล่านี�

หมดกังวลเรื�องข้อมูลส่วนบุคคล
 เทคโนโลยี Hand geometry ไดร้บัการยอมรบัเป็นอย่างดจีากผู้ ใช้งาน ที� ไม่ตอ้งมีการใช้ลายนิ�วมือหรอืลายฝ่ามือ 

และผู้ ใช้ ไม่มีการทิ �งรอ่งรอยของข้อมูลไบโอเมตรกิซ์ ใด ๆ ของพวกเขาเลย

ความสามารถที�หลากหลาย
 HandKeys สามารถใช้เป็นระบบแบบสแตนดอ์โลนเพื�อปกป้องจุดเข้าออกที�สําคญั และสามารถบูรณาการได้

อย่างง่ายดายในแทบทุกระบบควบคมุการเข้าออกที�มีอยู่ ในตลาดวนันี�
 ความสามารถในการปรบัแตง่ระดบัการรกัษาความปลอดภัยเฉพาะผู้ ใช้ โซนเวลา วนัหยุดและภาษาขึ �นอยู่กับ

ความตอ้งการของคณุ
 ซอฟตแ์วรก์ารจัดการควบคมุการเข้าออกช่วยให้ HandKeys สรา้งรปูแบบของระบบที�สามารถสื�อสารกับสัญญาณ

เตอืนภัยและข้อมูลการเข้าออกแบบเรยีลไทม์ แสดงรายงานการเข้าออก สามารถลงทะเบียนผู้ ใช้ทั �งแบบ on-site
หรอื remote และสิทธิการยกเลิกสําหรบัการเข้าออกชั�วคราว

 ด้วยรูปทรงที�ปกปิดมิดชิด HandKey จึงเป็นทางออกที�ดีสําหรับการใช้งานภายนอกอาคาร

คณุสมบัตแิละประโยชน์

 พรอ้มดว้ยตวัเลือกที�หลากหลายเช่น proximity, แถบแม่
เหล็ก, บาร์ โคด้, HID iCLASS®และ MIFARE®

 สามารถตดิตั �งโมดลู Ethernet

 รปูทรงที�ปกปิดมิดชิดทําให้ HandKey II เป็นทางออก
สําหรบัการใช้งานภายนอกอาคาร

 อัพเกรดและขยายหน่วยความจําผู้ ใช้งานจาก 512 ไปยัง 
259,072 ผู้ ใช้งาน ขึ �นกับความตอ้งการของคณุ

 เชื�อมตอ่กับอุปกรณ์เสรมิไดถ้ึง 3 เอ้าท์พุต เช่นเสียง
สัญญาณเตอืน, กลอนล็อคประตหูรอืระบบไฟฉุกเฉิน

 สามารถบันทึกไบโอเมตรกิซ์เทมเพลทลงในบัตร แทน
การบันทึกลงในฐานข้อมูล เพื�อความปลอดภัยที�มากขึ �น 
และจํานวนผู้ ใช้งานที� ไม่จํากัด

 ที�วางมือถูกเคลือบดว้ยสารซิลเวอร์ ไอออนเพื�อตา้นจุลชีพ 
และยับยั �งการเจรญิเตบิโตของแบคทีเรยีและเชื �อรา เพื�อ
ความสะอาดปลอดภัยของสุขอนามัย สารเคลือบมีความ
ปลอดภัยและสามารถใช้งานไดต้ลอดไม่มีหมดอายุหรอื
หลุดลอก

 โครงรา่งรปูมือสีฟ้าบนที�วางมือ อํานวยความสะดวกใน
การลงทะเบียนไดง้่ายขึ �น และช่วยลดอัตราความผิด
พลาดระหวา่งการตรวจสอบ
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การควบคมุประตแูละการตรวจสอบ

HandKey II ไดร้วมเอาตวัควบคมุประต ู สั�งงานใหล็้อคทํางาน request-for-exit 

และการตรวจสอบสัญญาณเตอืนภยั ไว้ ในตวัเองอยา่งสมบรูณ์. ไบโอเมตรกิซ์

เทมเพลทและความสามารถในการตดัสินใจ ทาํใหม้ั�นใจไดว้า่ประตขูองคณุจะมี

ความปลอดภยัและยงัคงทาํงานอยา่งถกูตอ้ง แมว้า่การสื�อสารทั �งหมดกบัระบบการ

ควบคมุการเข้าออกหลักจะขาดหายไป

สแตนดอ์โลน หรอืใช้งานรวม
กับระบบอื�น ๆ
หัวอ่าน HandKey สามารถนํามาใช้เป็นแบบสแตนดอ์ะโลนหรอืเป็นส่วน

หนึ�งของระบบควบคมุการเข้าออก. 

หรอืนําไปใช้งานรวมเข้ากับระบบ

ที�มีอยู่อย่างง่ายดาย โดยใช้ โหมด

จาํลองหัวอ่านบัตร.  หรอืโดยการ

ใช้ซอฟแวร ์HandNet สําหรบั

จัดการเทมเพลท. จํานวนเครื�อง

หลายพันหน่วยสามารถเชื�อมโยง

เข้าหากันเพื�อสรา้งระบบที�ตดิตอ่

สื�อสารการเตอืนภัยและส่งข้อมูลการใช้งานแบบเรยีลไทม์. พรอ้มดว้ย

รายงานที�แสดงข้อมูลการเข้าออก ข้อมูลผู้ ใช้งาน และข้อมูลของระบบ และ

สามารถลงทะเบียนและลบผู้ ใช้งานที�หัวอ่านใดก็ได.้ ความหลากหลายของ

ตวัเลือกในการเชื�อมตอ่ ทั �งการใช้ dial-up โมเด็มและ Ethernet, เพื�อให้

คณุออกแบบระบบที�เหมาะสมกับสิ�งที�คณุมีอยู่

เชื�อมตอ่ในเครอืข่าย
ซอฟแวร ์ HandNet ของ Schlage สามารถเชื�อมตอ่ HandKey เข้ากับ

ระบบควบคมุการเข้าออกประตแูบบไม่จํากัดจํานวน.  สัญญาณเตอืนภัย

และข้อมูลการเข้าออกทั �งหมดจะถูกรายงานกลับเข้ามาสู่คอมพิวเตอรส่์วน

กลางแบบเรยีลไทม์, ทําให้การตรวจสอบประตแูละสัญญาณเตอืนภัยได้

อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ. รายงานการใช้ระบบของผู้ ใช้งานสามารถ

สรา้งขึ �นไดอ้ย่างง่ายดาย. คอมพิวเตอรส่์วนกลางจะจัดการกับเทมเพลทมือ 

ช่วยให้ลงทะเบียนและลบในแตล่ะหัวอ่านที�อยู่ ในระบบได.้ โมเด็มภายใน

ตวั (อุปกรณ์เพิ�มเตมิ) ช่วยให้คณุสามารถดาํเนินงานในไซตร์ะยะไกลได้

Stand-alone operation lets you
provide security to a single 
door at an affordable price 

Base model HandKey II

Description HandKey พรอ้มหน่วยความจําพื �นฐานสําหรบัผู้ ใช้งาน 512 คน

Verification time ≤ 1 วนิาที สําหรบัการตรวจสอบเทียบกับเทมเพลท

ID number length 1 – 10 หลัก

Duress code 1 หลักนําหน้า, ผู้ ใช้สามารถกําหนดได้

Communication RS232: Baud rate 300 bps to 28,800 bps
RS422: Baud rate 300 bps to 28,800 bps
RS485: Baud rate 300 bps to 28,800 bps
Optional ethernet: 10 Base T

Template Size 9 bytes

User memory 512 users ขยายไดถ้ึง 32,512 users 

Memory module อัพเกรดไดถ้ึง 259,072 users

Inputs Standard: 26 bit, 9 bit ID Wiegand 

Optional: แถบแม่เหล็ก, บาร์ โคด้, สมารท์การด์
HandKey input: Request-to-exit, door switch input,  
2 auxiliary inputs

Outputs Door control: Lock output
Card reader emulation mode: Wiegand, mag stripe,  
bar code 1 programmable auxiliary 
Outputs to peripheral devices: Audible or silent alarms,  
door locks, lighting systems

Event monitoring Tamper: HandKey ถูกเปิดหรอืถอดออก

ID refused: ผู้ ใช้ ไม่ไดร้บัการยืนยัน หลังจากที�จํานวนครั �งของการ
พยายามเกินกวา่ที�กําหนด

Duress: ผู้ ใช้ป้อน duress code 

Power failure: เปลี�ยนไปใช้พลังงานจากแบตเตอรี�สํารอง

Programmable
HandKey commands

 เพิ�ม / ลบ ผู ้ใช้งาน

 ตั�งค่าเริ�มต้นการทํางานแบบครอบคลุม

 ตั�งคา่ข้อมูลผู้ ใช้แตล่ะคน (ผู้มีอํานาจหรอืระดบัเริ�มตน้,โซนเวลา)
 ส่งข้อมูลจากเครื�องหลักไปยังเครื�องที�รี โมท

 เครื�องหลักรบัข้อมูลที�ส่งมาจากเครื�องที�รี โมท

 ส่ง / รบัข้อมูลจากซอฟตแ์วรเ์สรมิ

 ตรวจสอบสถานะของประตู

 โซนเวลา – 62 โซน (2 โซนคงที�, 60 โซนตั�งคา่ได)้ 

 ตั�งคา่ภาษา

 ตั�งคา่รปูแบบวนัที�, วนัและเวลา

 แก้ ไขวนัหยุด

Antimicrobial พรอ้มในส่วนที�วางมือ

Blue hand outline พรอ้มในส่วนที�วางมือ

Dimensions  
H x W x D

11.65 in x 8.85 in x 8.55 in
29.6 cm x 22.5 cm x  21.7 cm

Power requirements       12 to 24 VDC หรอื 12 to 24 VAC 50-60 Hz 7 Watts
(ไม่รวมอุปกรณ์เสรมิใด ๆ)

Weight 2.4 กิโลกรมั ไม่รวมแบตเตอรร์ี�สํารอง หรอืแผ่นเจาะตดิผนัง

Temperature ใช้งาน : 0° - 45°C / 32° - 113°F
จัดเก็บ : -10° - 60°C /14° - 140°F

Relative humidity ใช้งาน : 20% to 80% RH non-condensing 

จัดเก็บ : 5% to 85% RH  Non-condensing

PC running HandNet 
for Windows

System network RS-485, 
Ethernet or modem

Door switch

Door 
lock

Door switch

Door 
lock

Door switch

Door 
lock

Door switch HandKey II 
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