
ระบบการกดรหัสหลอก 
และป�องกันการปลอมกุญแจ

ทำงานอย�างอัจฉร�ยะ ตอบสนอง
ทุกการใช�งานเพ�่อความปลอดภัยสูงสุด



INTRODUCTION

    Since its establishment in 1923, ALPHA Corporation has provided lock and key products in a

variety of fields such as housing, automobile, industrial equipment and leisure facility.

   Having developed deep expertise on locks and keys along with integration of diverse business

sectors, as the long-standing strength of ALPHA Corporation, we have continued to offer new values

to society through the development of products with cuttingedge technologies.

   The center of our business is based on “ALPHA WAY” which is the starting point of practicing

Management by Principle. We will take it the biggest and utmost joy to be appreciated by our

customers and ultimate users by creating and providing the new values and by consolidating the

power of everybody. And we aim to enhance profitability as a result.

    Also, we will fulfill 4 social responsibilities those for customers, employees, local communities

and shareholders and want to be an environment-conforming entity that can exist by adapting to 

its business.

   อัลฟาล็อก ผูเช่ียวชาญในระบบล็อกอิเล็คทรอนิกส และดิจิตอลล็อกจากประเทศญ่ีปุน โดยอัลฟาไดพัฒนาเทคโนโลยี

พิสูจนขอมูลเฉพาะตน เขามาผสมผสานกับความชำนาญดาน Mechanic ผลิตอิเล็คทรอนิกสล็อกและดิจิตอลล็อก

ที่หลากหลาย ซึ่งอัลฟาล็อกมีจุดเดนในเร�องของความปลอดภัยสูงสุด การเลือกใชแตวัสดุคุณภาพดี ดีไซนเดนเปน

เอกลักษณ และการใชงานที่งายสะดวกสบาย ปจจุบันผลิตภัณฑอัลฟาล็อกไดรับการประเมินคาอยางสูงจากสถาปนิก

ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพยและบริษัทจำหนายประตูชั้นนำทั้งในญี่ปุนและตางประเทศ



WS200



Backset   64 mm

Spacing   80 mm

Handing   Rigth/Left

Door thickness  35-50 mm

Battery   AA alkaline 4 pcs

Password   4-12 digits (2 password)

User card   MIFARE, FeliCa, Tag-it HF-I Pro

ดิจิตอลล็อกคุณภาพสูงสำหรับติดตั้งกับประตูไมชนิดบานสวิง ความหนา 35 – 50 มม.

มี 2 รุ น คือ รุ น One Touch และรุ น Auto Lock มี 2 สี คือ สีดำ และสีเงิน

ฟ�งก�ชันการใช�งาน
• มี 2 รุน คือ รุน One Touch และรุน Auto Lock

• มี 2 สี คือ สีดำ และ สีเงิน 

• รองรับการปลดล็อกดวย 3 ระบบ คือ รหัส / IC Card / กุญแจ

• ใสใจเรื่องความปลอดภัย หากไมมี Register Card จะสามารถเพิ่มรหัส หรือ IC Card ไดเทานั้น

  แตจะไมสามารถทำการลบได

• IC Card แบบ Mifare card ซึ่งสามารถใชงานไดรวมกับบัตร BTS, MRT, Rabbit card เปนตน

• มีตัวเขี้ยวล็อก เสริมความแข็งแรงในการล็อก ชวยเพิ่มความมั่นใจดานความปลอดภัย

• กลองกุญแจวัสดุใชนวัตกรรมเดียวกับที่อุตสาหกรรมรถยนตเลือกใช ทำใหมีความแข็งแรงทนทาน

  ตอการใชงาน

• Waterproof ผานการทดสอบการกันน้ำและปองกันฝุน แบบเดียวกับอุตสาหกรรมรถยนต

  (JIS D0203-S2) จึงสามารถติดตั้งบริเวณดานนอกอาคารได

• ติดต้ังงายไมตองเดินสายไฟ ใชพลังงานจากถานขนาด AA Alkaline จำนวน 4 กอน สามารถใชงาน

  ไดนานถึง 2 ป (ทดสอบจากการเปด-ปดประตูได 3,650 รอบ)

• ผานการทดสอบการเปด-ปดมากถึง 200,000 ครั้ง

• มีฟงกชันปองกันการโจรกรรม หรืองัดแงะ และกุญแจ Dimple key 22 Pin ท่ียากตอการปลอมกุญแจ

  และการซ้ำกันของลูกกุญแจ

• สามารถปดเสียง เพื่อปองกันการรบกวนได

• มีสัญญาณเตือนไฟแบตเตอร่ีออน โดยยังสามารถใชงานไดอีก 50 รอบ หลังมีสัญญาณเตือนดังข้ึน

• สีและขนาดตัวหนังสือบนหนาจอไดรับการออกแบบพิเศษเพื่อผูมีปญหาทางดานสายตา

• สามารถทนอุณหภูมิได -30 ถึง 80 องศาเซลเซียส

• 1 ชุด ประกอบดวย ชุดดิจิตอลล็อก WS200, กุญแจ 2 ดอก, ID Card 3 ใบ, RC Card 2 ใบ

ว�ธีการเป�ด-ป�ด 3 แบบ

การดรหัส กุญแจ

IC CardPassword Key

Japan Quality



Rim Lock αR1 



FingerPrint Capacity  100
Master PIN Code   1
User PIN Code   10
One-time PIN Code   1
PIN Code Length   6 to 12 digits
RFID Card Capacity   100
Bluetooth    Enabled
Smart Home Connectivity  Z-Wave/Zigbee
(optional)
Alarm     Low Battery/Lock Unusual
     Multiple wrong entries
Material    Zinc alloy
Voice guide language  English (default)
Applicative Door   Wooden door/Steel door
Door Thickness   30-50 mm
Color     Black
Power Supply   DC 6V 4 AA Battery
Emergency Power Supply  Micro USB port
Battery life    10 months

Japan Quality

ฟ�งก�ชันการใช�งาน
• มี 1 สี คือ สีดำดาน
• รองรับการปลดล็อกดวย 4 ระบบ คือ ลายน้ิวมือ / รหัส / IC Card / บลูทูธ (แอปพลิเคชัน)
• รองรับการบันทึกลายน้ิวมือได 100 ลายน้ิวมือ / รองรับรหัสได 10 รหัสผูใช (10 User Pin Code,
  1 One-Time PIN, 1 Master PIN) / รองรับ IC Card ได 100 ใบ โดยสามารถดำเนินการไดผานแอปพลิเคชัน
• สามารถตรวจสอบบันทึกการเขา และการแจงเตือนตางๆ ผานแอปพลิเคชัน
• ระบบ Auto Lock Mode ล็อกอัตโนมัติทันทีที่ประตูปด
• ระบบ Privacy Mode ปองกันการปลดล็อกจากภายนอก เพื่อลดการรบกวนในชวงเวลาที่ตองการ
• ระบบ Away Mode ปองกันการปลดล็อกจากภายนอก ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวไมอยูบานพรอมกัน
  และมีสัญญาณเตือนยาว 1 นาที เมื่อมีการเปดจากภายใน
• ระบบ Shutdown Mode อุปกรณล็อกจะปดระบบนาน 5 นาทีทันทีที่มีการใสรหัสผิด หรือใชการดที่ไมได
  ลงทะเบียนปลดล็อกครบ 10 ครั้ง
• มีระบบปองกันการแอบดูรหัส สามารถกดรหัสหลอกกอนหรือหลัง โดยการกดรหัสจริงจะตองเรียงติดกัน
  และรหัสที่กดรวมกันทั้งหมดตองไมเกิน 32 ตัว
• มีสัญญาณเตือนในกรณีที่ดิจิตอลล็อกทำงานผิดปกติ หรือมีการงัดแงะ
• มีจุดกระตุนแบตเตอรี่กรณีแบตเตอรี่หมด ผานชอง Micro USB
• รองรับการทำงานรวมกับระบบ Z – Wave และ Zigbee  ( อุปกรณเสริม มีคาใชจายเพิ่ม)
• ติดตั้งงายไมตองเดินสายไฟ ใชพลังงานจากถานขนาด AA Alkaline จำนวน 4 กอน
  สามารถใชงานไดนานถึง 1 ป

ว�ธีการเป�ด-ป�ด 4 แบบ

ลายนิ้วมือ การด รหัส บลูทูธคีย

Fingerprint IC Card Password Bluetooth

ดิจิตอลล็อกชนิด Rim Lock เสริมความปลอดภัยใหกับที่พักอาศัย

เหมาะสำหรับติดแบบ Indoor ติดตั้งกับประตูไมและประตูเหล็กชนิดบานสวิง ความหนา 30 – 50 มม.

ALPHA Rim Lock αR1



WG430



ดิจิตอลล็อกชนิด PUSH PULL Handle ปลอดภัยสูงสุดดวยระบบล็อก 2 ชั้นมาตรฐานญี่ปุน

เหมาะสำหรับติดตั้งกับประตูเหล็กและประตูอลูมิเนียมชนิดบานสวิง ความหนา 40 มม.

DIGITAL LOCK WG430

ฟ�งก�ชันการใช�งาน
• มี 2 สี คือ สีดำ และสีเงิน

• รองรับการปลดล็อกดวย 3 ระบบ คือ รหัส / IC Card / กุญแจ

• ใสใจเรื่องความปลอดภัย หากไมมี Register Card จะสามารถเพิ่มรหัส หรือ IC Card ไดเทานั้น

  แตจะไมสามารถทำการลบได

• มีตัวเขี้ยวล็อก stainless SUS 304 ทำใหสินคามีความแข็งแรงในการล็อก ชวยเพิ่มความมั่นใจใน

  ดานความปลอดภัย

• มีระบบการกดรหัสหลอก เพื่อลบรอยนิ้วมือบนหนาจอเพื่อปองกันการแอบดูรหัส

• ปลอดภัยสูงสุดดวยระบบล็อก 2 ชั้น ตามมาตรฐานของญี่ปุนดวยการดำเนินการเพียงขั้นตอนเดียว

• มีระบบปองกันเด็กหรือสัตวเลี้ยงเปดประตู แมปลดล็อกกลอนดานลางแลวก็ไมสามารถเปดประตูได

  จะตองปลดล็อกกลอนดานบนเทานั้น จึงจะสามารถเปดประตูได

• ระบบล็อคจะดำเนินการล็อกอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณล็อกถูกปลดล็อกแตประตูไมถูกเปดออกภายใน

  25 วินาที

• หากมีการกดรหัสผิดหรือปลดล็อกผิดวิธีครบ 5 ครั้ง อุปกรณจะหยุดใชงานเปนเวลา 30 วินาที

• กลองกุญแจทำจากสแตนเลส ทำใหมีความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน

• ใชพลังงานจากถานขนาด AA Alkaline จำนวน 4 กอน สามารถใชงานไดนานถึง 1 ป

• มีฟงกชันปองกันการโจรกรรม หรืองัดแงะ และกุญแจไดออกแบบใหยากตอการปลอมแปลง

• หากมีการงัดแงะอุปกรณ แลวกลอนไมปลดล็อกกลอนคูพรอมกัน ประตูจะกลับมาล็อกใหมอีกครั้ง

  ภายใน 50 วินาที

• สามารถชารจไฟฉุกเฉินไดดวยถานอัลคาไลน 9V

ว�ธีการเป�ด-ป�ด 3 แบบ

การดรหัส กุญแจ

IC CardPassword Key

Japan Quality

Backset   64 mm.

Handing   Rigth/Left

Door thickness  40 mm.

Door Type   Steel door / Aluminium door

Battery   AA alkaline 4 pcs

Color    Black / Silver




