Smart Living vám
umožní plnou kontrolu
Chytrý způsob ochrany vašeho domova.

Smart Living.
Inteligentní zabezpečovací
systém pro chytré bydlení,
který vám zajistí naprostý klid.
Systém Yale Smart Living je navržen přesně pro váš způsob
života – poskytne vám bezpečnost, pohodlí a flexibilitu, kterou
potřebujete, a jeho použití je velmi snadné. Jedná se o široký
sortiment propojených chytrých zabezpečovacích zařízení,
například alarmů, nebo digitálních dveřních zámků, který vám
umožní ochránit váš domov a vaše blízké z téměř jakéhokoliv
místa na světě prostřednictvím vylepšené aplikace pro ještě
snadnější použití.
Aplikace umožňuje snadné ovládání vašeho příslušenství, jako jsou
spínané zásuvky, PIR kamery, PIR video kamery a další.

3 snadné kroky
pro Smart Living

1

Vyberte si alarm
Základní set obsahuje vše, co potřebujete
pro začátek. Pokud vám postačí alarm
bez vzdáleného přístupu přes aplikaci,
bude pro vás ideálním řešením SR-1100i.
Pro větší pohodlí a vzdálený přístup jsou
určeny alarmové sety Yale Smart Home.
Pokud provedete upgrade základního
alarmu na alarm Smart Home, můžete
používat veškeré příslušenství i ve spojení
s alarmem Smart Home.

2

Přidejte doplňky
Alarmové sety můžete rozšířit a přizpůsobit
dle potřeby. Základní set lze rozšířit až
o 20 příslušenství a alarmy Smart Home až
o 40 příslušenství, jako například vzdáleně
ovládané PIR kamery, spínané zásuvky
a jiné.

3

Snadná instalace
Komponenty v setech jsou připraveny pro
připojení k jednotce Smart Hub. Stáhněte
si aplikaci, jedním kliknutím spárujte
příslušenství, otestujte, využívejte váš
systém – je to jednoduché!

Kompletní řešení zabezpečení pro
chytrý domov – Smart Home
Smart Living vám poskytne kompletní řešení pro zabezpečení
domova – Smart Home. Chraňte si domov systémem, který
bude dokonale vyhovovat vašim potřebám.
1 – Alarmy Yale Smart Home vám umožní
kontrolu nad alarmovým systémem přímo
z Vašeho chytrého telefonu. Sety zajišťují
ochranu domova a lze je rozšiřovat o další
příslušenství. Alarmové sety lze rozšířit
a přizpůsobit dle potřeby. Alarmy Smart
Home až o 40 příslušenství a základní set
alarmu až o 20 příslušenství.
2 – Kamery Yale Home vám poskytnou
klid, protože vám umožní prohlížet si
videozáznamy a audiozáznamy interiérů
vašeho domova v HD kvalitě, a to
odkudkoli, prostřednictvím chytrého
telefonu. Panoramatický model kamery má
navíc výhodu zoomu a možnosti natáčení
obrazu v horizontálním i vertikálním směru.
3 – Chytré zámky na dveřích: osvoboďte
se od klíčů. Zámky se snadno používají
a umožní vám kompletní kontrolu nad
odmykáním dveří. Jediným stisknutím
tlačítka zjistíte, kdo má klíče od vašich
dveří a kdy do nich vstoupil.
4 – Dveřní kukátka: seznamte se s naším
sortimentem standardních digitálních
kukátek s různými vlastnostmi vyhovujícími
vašim potřebám.

5–S
 mart Hub: alarmy Smart Home jsou
bezpečné, rozšiřitelné a snadno se
instalují, navíc s možností vzdáleného
přístupu odkudkoli prostřednictvím
chytrého telefonu s aplikací. Smart Hub
je srdcem celého systému a umožní vám
přidat až 40 příslušenství tak, aby byl váš
systém dokonale přizpůsoben vašemu
domovu.
6–P
 IR detektor pohybu PET: pokud
se někdo pohybuje po vašem domě,
detektor pohybu spustí alarm, ale
současně umožní pohyb domácím
zvířatům do 27 kg.
7 – Detektor kouře se aktivuje sám v případě
zjištění přítomnosti kouře.
8–S
 pínaná zásuvka umožňuje uživatelům
na dálku zapínat a vypínat domácí
spotřebiče prostřednictvím chytrého
telefonu s aplikací.
9–P
 IR detektor pohybu s fotoaparátem:
pokud se někdo pohybuje po vašem
domě, detektor pohybu spustí alarm
a současně bude pořizovat fotografie
narušitele.
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Nabídka alarmů Yale
Základní alarmové sety

Alarmové sety Smart Home

Set SR-1100i je systém s vnitřní sirénou
ovládaný klávesnicí, ideální pro malé
rodinné domy nebo byty.

Set SR-2100i je základní Smart Home
systém ideální pro rodinné domy nebo
byty vyžadující vzdálený přístup.
Smart HUB obsahuje hlasitou vnitřní
sirénu.

Set SR-1200i je systém s venkovní
sirénou ovládaný klávesnicí, ideální pro
malé rodinné domy nebo byty. Set lze
rozšířit až o 20 příslušenství a přizpůsobit
ho tak potřebám svého domova.

Set SR-3200i je systém obsahující navíc
PIR detektor pohybu s fotoaparátem.
Fotografie se dají prohlížet
prostřednictvím chytrého telefonu
s aplikací.
Set SR-3800i je systém s GSM
modemem. Set je podobný sadě
SR3200i, ale HUB umožnuje připojení
přes GSM signál a tak ještě zvýší váš
klid a míru zabezpečení, ať už budete
kdekoli. Připojte se přes internet, nebo
prostřednictvím SIM karty (není součástí
balení).
Technologie GSM bude vaším
záložním řešením v případě poruchy
internetového připojení, nebo výpadku
elektřiny.
Tento set může být ideální i pro vaši
chatu nebo chalupu bez internetového
připojení.

Který set je pro mě nejvhodnější?

Co je v balení?
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Příslušenství

SR-1100i
SR-1200i
SR-3200i
SR-3800i

Klíčenka

Dveřní/Okenní
kontakt

PIR detektor
pohybu PET

Nouzové
tlačítko

Detektor
kouře

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

PIR detektor
PIR detektor
pohybu
pohybu
s fotoaparátem s videokamerou

•
•

•
•

Pokojový
senzor

Spínaná
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Pomocí až 40 příslušenství můžete systém přizpůsobit potřebám svého domova – až 6 z nich mohou být PIR fotoaparáty / PIR
videokamery (SR2100/SR3200/SR3800). K setům SR1100/SR1200 můžete přidat až 20 příslušenství.

Příslušenství k alarmům
Yale Smart Home

PIR detektor pohybu
a PIR detektor pohybu
PET
Pro jedno domácí zvíře
o hmotnosti až 27 kg.
Pokud se někdo pohybuje
po vašem domě, detektor
pohybu spustí alarm.

PIR detektor pohybu
s fotoaparátem
Pokud se někdo
pohybuje po vašem
domě, detektor pohybu
spustí alarm a současně
bude pořizovat fotografie
narušitele.

PIR detektor pohybu
s videokamerou
Pokud se někdo
pohybuje po vašem
domě, detektor pohybu
spustí alarm a současně
nahraje 10 sekundové
video narušitele.

PIR detektor pohybu
venkovní
Bezdrátový detektor
pohybu s frekvencí
868 MHz umožňuje
monitorování
ohraničeného venkovního
prostoru.

Dveřní/okenní kontakt
Aktivuje alarm při otevření
dveří nebo okna.

Klávesnice
Umožňuje aktivaci
a deaktivaci
alarmu, včetně jeho
programování.

Nouzové tlačítko
(panika)
Tlačítko pro okamžitou
aktivaci alarmu v nouzové
situaci.

Klíčenka
Dálkový ovladač na klíče
pro aktivaci a deaktivaci
alarmu.

Venkovní siréna
Bezdrátová venkovní
siréna s LED indikací
a hlasitostí 104 dB.

Vnitřní siréna
Bezdrátová vnitřní siréna
s frekvencí 868 MHz
a hlasitostí 104 dB.

Spínaná zásuvka
Umožňuje uživatelům
na dálku zapínat a vypínat
domácí spotřebiče
prostřednictvím chytrého
telefonu s aplikací.

Pokojový senzor
Měří teplotu a vlhkost
v místnosti. Tyto
údaje se dají zobrazit
prostřednictvím chytrého
telefonu s aplikací.

Detektor kouře
Aktivuje alarm v případě
zjištění přítomnosti kouře.

Modul Yale Smart
Modul vám umožní
integrovat do alarmů
Smart Home i chytrý
dveřní zámek.

Řada
CCTV
Mějte přehled o situaci
Už se vám stalo, že jste byli někde venku
a chtěli jste zkontrolovat, jak to vypadá
doma? Živý streaming ve vysokém
rozlišení, záznam, zálohování a funkce
pro přehrávání umožňují sledovat záznam
odkudkoliv na světě prostřednictvím
tabletu nebo smartphonu.

Za deště i slunečna, v noci i ve dne
Díky zlepšenému nočnímu vidění
a vodotěsnosti získáte jasný obraz
i za nízkého osvětlení či špatných
klimatických podmínek. Do systému
můžete rovněž přidat víc kamer a upravit
si ho tak dle svých potřeb.

Odrazování lupičů
Televizní systém s uzavřeným okruhem
může potenciální lupiče odradit už jen
svou přítomností. Instalací odrazovacích
zařízení jako CCTV snížíte riziko, že se
stanete obětí zločinu, budete muset
uplatňovat svou pojistku a celkově
dlouhodobě ušetříte peníze i starosti.
WiFi Camera

Smartphone Notification
Receive alert notifiocations if
an event is detected

Live Viewing

In-App Control

View live feed from
your cameras

Control from your
smartphone

CCTV

4MP
4MP High
Definition Quality

Crisp detailed footage

+
Expandable

Motion detection alert

If something moves, you’ll be
the first to know.

Can also be added to a Yale Smart

Home Security Camera Kit
Smartphone Notification
In-App Control
Receive alert notifiocations if
an event is detected

Doma i na cestách: Hlídejte si svůj
majetek prostřednictvím dálkového
sledování.
CCTV

Chraňte to, na čem vám záleží:
Pořizujte a přehrávejte záznam.
30m Night Vision

Clear footage around the clock

CCTV
CCTV

Easy Installation

Easy to install with quick
set-up wizard in the app

Control from your
smartphone

MAX
32G

Ve dne, v noci: Vylepšené noční vidění
2TB po celý den.
do 30 m – jasný obraz

SD Card Recording

Can be backed up onto SD Card.
Intelligent
Detection
Easy Installation
Smartphone
Notification

Easy to install with quick
set-up wizard in the app

Live Viewing

View live feed from
your cameras

(Not included in pack)

Triggers
recording
event
Receive
alerts andwhen
notifications
if the
alarm is triggered
is detected

2TB Storage

Live Feed
Records footage for

Check on your home anytime,
later viewing
anywhere via the App

Configure and Control
Arm / Disarm and configure your
alarm via your smartphone

HD

1080
Smartphone
Notification
Smartphone
Notification
Smartphone
Notification

Upozornění
na smartphone
Nechte si zasílat
upozornění na
zaznamenané události
Receive
alert
notifiocations
if if
Receive
alert notifiocations
if
Receive
alert
notifiocations
anan
event
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an event
isevent
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EasyEasy
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Easy Easy
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with quick
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withapp
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wizard
the
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wizard
theinapp
set-up wizard in the app

Ovládání
Control
from from
your your
Control
from
your
Control
smartphone
smartphone
smartphone
prostřednictvím
mobilní aplikace
Ovládejte ze svého
chytrého telefonu

In-App
Control
In-App
Control
In-App
Control

Intelligent
Detection
Intelligent
Detection
Smartphone
Notification
Smartphone
Notification
Intelligent
Detection

Smartphone
Notification
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recording
event
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when
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andwhen
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and
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event
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ifReceive
the
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Live
Viewing
Live Viewing
LiveŽivé
Viewing
live
feedlive
from
View
feed from
View View
live feed
from
your cameras
your cameras
your cameras
přehrávání
Sledujte živý
přenos ze
svých kamer
2TB

2TB

2TB

Storage
2TB2TB
Storage

In-App Playback
Přehrávání
View recorded footage in app
v mobilní aplikaci
Podívejte se
na záznam v mobilní
aplikaci

2TB
Storage
Feed
Configure
Control
Live Live
Feed
Configure
and and
Control
Records
footage
Records
footage
for for

Liveanytime,
Feed
Configure
and Control
onhome
your anytime,
home
Arm / Disarm
and configure
CheckCheck
on your
Records
for / Disarm
and configure
your your
later
viewing footageArm
later
viewing
Check
on
your
home anytime,
anywhere
the
App
Arm
/ Disarm
and configure your
alarm
via
your
smartphone
anywhere
via thevia
App
your
smartphone
later viewing alarm via
anywhere via the App
alarm via your smartphone

Image Masking

Control which areas are
covered and which are ignored

+
Expandable

Add additional wireless and
wired cameras to expand your
CCTV system

30m Night Vision

Live around
Viewing
Clear footage
the30
clockm
Noční
vidění
Jasný obraz
24 hodin
denně
View live images of your home

Intelligent
Search
Network
Conectivity

Highlights
within
thetotimeline
Connect
via Wi-fi
a
allowing
you to
pinpoint
Yale CCTV
System
specific activity

HD1080 High
Definition Quality
Image Masking

Crisp detailed footage

Mask areas of your home
to avoid false alarms

Weather proof

Ready for the elements
Live Playback

come in
rain
View live or playback footage
HDor

shine.

8m Night Vision

Clear footage around the clock

Motion Detection Alert
If something moves, you’ll be
the first to know

Jeden systém, jedna aplikace.
Mobilní aplikace Yale View
Naše produkty Smart Living lze plně ovládat prostřednictvím
intuitivních a uživatelsky přívětivých aplikací. Stáhněte si
aplikaci Smart Living View z obchodu aplikací pro Apple nebo
Android a začněte využívat výhod zabezpečení Smart Living.
• Uživatelská přívětivost
• Živý přenos z vašich CCTV kamer kdykoliv a kdekoliv
• Upozornění
• Vícekanálové přehrávání (pouze s DVR)
• Přenos obrazu a videa na mobilní telefon.

Smart Home CCTV WiFi Kit
Sada WiFi Yale Smart Home CCTV umožňuje živý streaming ve vysokém rozlišení,
záznam, zálohování a funkce pro přehrávání umožňují sledovat záznam kdykoliv
a odkudkoliv na světe prostřednictvím tabletu nebo smartphonu. Díky zlepšenému
nočnímu vidění a vodotěsnosti získáte jasný obraz i za nízkého osvětlení či špatných
klimatických podmínek. Jedná se o systém, jehož montáž zvládnete i sami.
• Upozornění na smartphone

• Lehká instalace

• Ovládání prostřednictvím mobilní aplikace

• Ovládejte přes svůj smartphone

Nechte si zasílat upozornění na zaznamenané
události
Ovládejte ze svého chytrého telefonu

• Inteligentní detekce

Spustí záznam, když je zjištěna aktivita

• Vysoká kvalita 4 M

Jasné a dobře viditelné detailní záběry

• Inteligentní vyhledávání

zvýraznění na časové ose umožňuje rychle
vyhledat specifickou aktivitu.

Snadná instalace s průvodcem rychlého nastavení
v aplikaci
Sledujte svůj majetek, když jste mimo domov.
Prohlédněte si aktuální záznam vašeho domova
prostřednictvím smartphonu nebo tabletu.

• Vzdálené zobrazení

Snímky vašeho domova můžete kdykoli a kdekoli
prohlížet přes Smartphone nebo Tablet.

• Chraňte, co je důležité

Se schopností prohlížet zaznamenané záznamy
přímo ve vaší aplikaci Yale View, můžete nyní
pozorně sledovat, co se děje ve vašem domě.

• Odstraňte kabely

Bezdrátová sada Yale Smart Home usnadňuje
instalaci kamerového systému. Kamery s podporou
WiFi se bezdrátově připojují k vašemu pevnému
disku (DVR), což znamená, že vše, co musíte
udělat, je připojit sadu do standardní zásuvky.
Umožňuje tak větší flexibilitu při umístění kamer
a také pokrýt všechny úhly záběru.

Smart Home CCTV Kit
Kamery Yale Smart Home CCTV vám dává jistotu, že je váš domov bezpečně chráněn,
i když jste mimo svůj domov. Sledujte svůj domov odkudkoli kdykoliv přes chytrý telefon.
Kamery poskytují vylepšené noční vidění a jasné snímky i při špatných povětrnostních
podmínkách.
• Upozornění na mobilní telefon

Nechte si zasílat upozornění na zaznamenané
události

• Ovládání prostřednictvím mobilní aplikace
Ovládejte ze svého chytrého telefonu

• Inteligentní detekce

Spustí záznam, když je zjištěna aktivita

• Kvalita HD1080 s vysokým rozlišením
Jasné detailní záběry

• Inteligentní vyhledávání

zvýraznění na časové ose umožňuje rychle
vyhledat specifickou aktivitu.

• Lehká instalace

Snadná instalace s průvodcem rychlého nastavení
v aplikaci

• Ovládejte přes svůj smartphone

Sledujte svůj majetek, když jste mimo domov.
Prohlédněte si aktuální záznam vašeho domova
prostřednictvím smartphonu nebo tabletu.

• Vzdálené zobrazení

Snímky vašeho domova můžete kdykoli a kdekoli
prohlížet přes Smartphone nebo Tablet.

• Chraňte, co je důležité

Se schopností prohlížet zaznamenané záznamy
přímo ve vaší aplikaci Yale View, můžete nyní
pozorně sledovat, co se děje ve vašem domě.

• Zabezpečovací systém inteligentní
domácnosti Yale

Díky centrále Yale Smart Home Hub mohou
všechny produkty podporované aplikací v řadě
Yale Smart Living spolupracovat jako součást
připojeného systému zabezpečení Smart Home.
Kombinací našich inteligentních dveřních zámků,
CCTV, IP kamer a domácích poplachů můžete
vytvořit Yale zabezpečovací systém, který vyhovuje
vašemu domovu a můžete ho lehce ovládat přes
jednotnou aplikaci Yale Home.

Smart Home CCTV Kit XL
Kamery Yale Smart Home CCTV XL vám dává jistotu, že je váš domov bezpečně
chráněn, i když jste mimo svůj domov. Sledujte svůj domov odkudkoli kdykoliv přes
chytrý telefon. Kamery poskytují vylepšené noční vidění a jasné snímky i při špatných
povětrnostních podmínkách.
• Upozornění na mobilní telefon

• Lehká instalace

• Ovládání prostřednictvím mobilní aplikace

• Ovládejte přes svůj smartphone

Nechte si zasílat upozornění na zaznamenané
události
Ovládejte ze svého chytrého telefonu

• Inteligentní detekce

Spustí záznam, když je zjištěna aktivita

• Kvalita HD1080 s vysokým rozlišením
Jasné detailní záběry

• Inteligentní vyhledávání

zvýraznění na časové ose umožňuje rychle
vyhledat specifickou aktivitu.

Snadná instalace s průvodcem rychlého nastavení
v aplikaci
Sledujte svůj majetek, když jste mimo domov.
Prohlédněte si aktuální záznam vašeho domova
prostřednictvím smartphonu nebo tabletu.

• Vzdálené zobrazení

Snímky vašeho domova můžete kdykoli a kdekoli
prohlížet přes Smartphone nebo Tablet.

• Chraňte, co je důležité

Se schopností prohlížet zaznamenané záznamy
přímo ve vaší aplikaci Yale View, můžete nyní
pozorně sledovat, co se děje ve vašem domě.

• Zabezpečovací systém inteligentní
domácnosti Yale

Díky centrále Yale Smart Home Hub mohou
všechny produkty podporované aplikací v řadě
Yale Smart Living spolupracovat jako součást
připojeného systému zabezpečení Smart Home.
Kombinací našich inteligentních dveřních zámků,
CCTV, IP kamer a domácích poplachů můžete
vytvořit Yale zabezpečovací systém, který vyhovuje
vašemu domovu a můžete ho lehce ovládat přes
jednotnou aplikaci Yale Home.

Přídavné kamery Smart Home CCTV
Smart Home CCTV kamera
Všechny CCTV systémy Yale Smart Home mohou být
rozšířeny o další kamery a WiFi kamery, což vám umožní
přizpůsobit váš systém v závislosti na vašich individuálních
potřebách a bezpečnostních požadavcích.
Kamera Yale Full HD1080p je doplněním řady Yale Smart
Home CCTV, která umožňuje prohlížet a nahrávat reálné
záběry z vaší nemovitosti.
Přidejte kameru k vašemu stávajícímu CCTV systému
Yale Smart Home pro další pokrytí.
• Live Viewing – Zobrazení živého výstupu z vašich
kamer při připojení k DVR.
• 30 m noční vidění – Jasné záběry po celý den.
• Kvalita vysokého rozlišení Full HD1080p –
Detailní záběr.
• Rozšiřitelný – Příslušenství pro Yale Smart Home
CCTV Kit.
• Odolnost proti povětrnostním vlivům – Déšť,
sluneční svit.

Přídavné kamery Smart Home CCTV
Smart Home CCTV dome kamera
Dome kamera Yale Full HD1080p je doplněním řady Yale Smart Home CCTV,
která umožňuje prohlížet a nahrávat reálné záběry z vaší nemovitosti.
Přidejte kameru do stávajícího systému Yale Smart Home CCTV pro další pokrytí.
• Live Viewing – Zobrazení živého výstupu
z vašich kamer při připojení k DVR.
• 30 m noční vidění – Jasné záběry po celý den.
• Kvalita vysokého rozlišení Full HD1080p –
Detailní záběr.
• Rozšiřitelný – Příslušenství pro Yale Smart
Home CCTV Kit.
• Odolnost proti povětrnostním vlivům – Déšť,
sluneční svit.

Přídavné kamery Smart Home CCTV
Smart Home CCTV WiFi kamera
Kamera Yale Smart Home WIFI umožňuje živý streaming ve vysokém rozlišení,
záznam, zálohování a funkce pro přehrávání umožňují sledovat záznam kdykoliv
a odkudkoliv na světe prostřednictvím tabletu nebo smartphonu. Tato bezdrátová
univerzální kamera může být použita jako součást sady Yale Smart Home CCTV
nebo jako samostatná kamera, která zaznamenává přímo na kartu SD a lze je
prohlížet na dálku prostřednictvím aplikace Yale CCTV.
• Upozornění na váš smartphone – Příjem upozornění v případě zjištění
události.
• Samostatný – Pracuje nezávisle nebo jako součást
sady Yale Smart Home CCTV Kit.
• Ovládání v aplikaci – Ovládání ze smartphonu.
• Přehrávání v aplikaci – Zobrazení zaznamenaných
záznamů v aplikaci.
• 30 m noční vidění – Jasné záběry po celý den.
• Plná kvalita 4 Mp ve vysokém rozlišení – Detailní záběr.
• Inteligentní detekce – Spouští záznam při zjištění události.
• Nahrávání SD karet – Nahrávání záběrů přímo na kartu SD (32G Max).
• Rozšiřitelný – Lze také přidat do sady Yale Smart Home CCTV Kit.
• Odolnost proti povětrnostním vlivům – Déšť, sluneční svit.

Poznejte celou řadu našich sad CCTV a příslušenství na:
www.yalelock.cz/cs/yale/cz/smart-living/
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2 x 1080 kamery,
4kanálové DVR/NVR (1TB)

DVR/NVR

HD1080
BNC bullet
kamery

WiFi IP bullet
kamera 4 MP

Myš
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SV-8C-4ABFX
4 x 1080 kamery,
8kanálové DVR/NVR (2TB)

SV-4C-2DB4MX
2 x 4MP kamery,
4kanálové DVR/NVR (1TB)

SV-DB4MX-B
4MP WiFi venkovní kamery

SV-ABFX-B

SV-ADFX-W
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Upozornění
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na
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Nechte si zasílat
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zjištění události
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CCTV systém
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na zjištění
pohybu
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•

•

•

–

•

•
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IP kamery
Digitální kamery poskytující pocit bezpečí. Zajišťují kontrolu majetku a s jejich
pomocí lze sledovat dění ve Vašem domě v chytrém telefonu nebo tabletu.
Yale IP301W

Yale IP303W

• Připravena k okamžitému použití

• Plug & Play kamera

• Standardní kamera pro ostrahu domova

• Panoramatická kamera

• Plug & Play IP domácí kamera
• Možnost ukládání dat pomocí Dropboxu

• Možnost cloudového ukládání záznamu
pomocí Dropboxu

• Lokální uložiště přes micro SD (není
součástí balení)

• Lokální záznam na micro SD kartu (není
součástí balení)

• HD 720 p rozlišení

• Rozlišení HD720

• Dosah nočního vidění 8 m

• Noční snímání do vzdálenosti až 8 m

• Dvoukanálové audio / aplikace

• Obousměrné audio přes APP

• Detekce pohybu a zvuku

• Detekce pohybu a zvuku

• Lze umístit na stěnu, strop či stolek

• Možnost připevnění na stěnu nebo na stůl
pomocí přiloženého držáku

• EU/UK zástrčka nabíječky
součástí balení

• Dvojjazyčné audio/
video
• Pan Tilt Zoom
• Součástí je zástrčka
EU/UK

®

ENTR®
Dálkově ovládaný
zámek
Bezpečné. Jednoduché.
Bez klíčů.

Hlavní výhody zámku ENTR®
• Vhodný pro většinu typů a velikostí dveří
• Snadná instalace do stávajících dveří – není zapotřebí žádné vrtání ani kabeláž
• Napájen z baterie – nezávislý na elektrické síti a kabeláži
• Bezpečná a šifrovaná bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému
• Automatické zamykání – stačí zavřít dveře a zámek se automaticky zamkne

4 snadné kroky použití
zámku ENTR®
Zámek ENTR® byl vyvinut podle nejvyšších bezpečnostních
standardů společnosti Yale s využitím nejnovějších technologií.
Poskytne vám zabezpečení a praktickou bezklíčovou kontrolu
přístupu do vašeho domova.
Dveře můžete odemykat různým způsobem. Můžete použít
mobilní aplikaci, snímač otisků prstů, PIN kód nebo dálkové
ovládání. Vyberte si způsob, který nejlépe vyhovuje vašim
potřebám, nebo používejte jejich kombinaci.
Snadno rozšiřte svůj stávající zámek o systém ENTR®.
Stačí provést následující 4 kroky.

31

35

1

2

Vnější
rozměr

A B

3

4

Vnitřní
rozměr

Před zakoupením zámku změřte šířku
dveří (A a B). Ujistěte se, že nová
cylindrická vložka nebude nad plochu
dveří vyčnívat o víc než 3 mm.

Vyjměte stávající
cylindrickou vložku.

Vložte novou cylindrickou vložku
(včetně základní desky a kolečka)
z vnitřní strany dveří.

Zajistěte cylindrickou vložku šroubem M5
a otočte kolečkem zpět do nulové polohy.

Kontrola přístupu 24/7
z vašeho smartphonu
S mobilní aplikací ENTR® můžete dveře zamykat a odemykat přímo
prostřednictvím svého smartphonu nebo jiného zařízení s rozhraním
Bluetooth. Tím budete mít nad zámkem plnou a nepřetržitou kontrolu.

• Využívá šifrované technologie Bluetooth Smart, která není závislá
na dostupnosti sítě
• Nechte si zasílat zprávy o tom, kdy jsou dveře zamknuty
a odemknuty, a o stavu baterie.
• Vytvořte virtuální klíče
• Naprogramujte plánované ověřování přístupu
se snímačem otisků prstů
• Rozhraní technické podpory s použitím
vašeho smartphonu

Bezpečný, praktický,
s inteligentním
ovládáním
Rozlučte se s hledáním klíčů,
pořiďte si bezklíčový zámek:
Inteligentní zámek ENTR®.

Možnosti vysokého
zabezpečení přístupu
Se zámkem ENTR® můžete používat různá zařízení pro
kontrolu přístupu. Vyberte si takové, které bude nejlépe
vyhovovat vašim potřebám.

ENTR® PIN
klávesnice

Nástěnná čtečka
otisků prstů ENTR®

Dálkové
ovládání ENTR®

Nabíječka
ENTR®

Můžete předdefinovat až
20 různých kódů. Jakmile
je v klávesnici uložen
kód, můžete ho použít
k bezpečnému odemknutí
zámku. Snadno se
instaluje a programuje.

Umožňuje registraci až 20
uživatelů. Můžete používat
jak otisky prstů, tak kódy
PIN. Můžete spravovat
a plánovat ověřování
uživatelů.

Po spárování dálkového
ovládání se zámkem
můžete dveře zamykat
a odemykat na dálku
zevnitř i z vnějšku domu.
Se zámkem můžete
spárovat až 20 dálkových
ovladačů, které můžete
snadno dle potřeby
přidávat nebo odebírat.

Zámek ENTR® je nabíjen
výkonným a ekologicky
šetrným akumulátorem.
K zajištění plné funkčnosti
můžete zámek ENTR®
nabíjet dvěma způsoby:
kabelovou a bezdrátovou
nabíječkou.

Nástěnná PIN
klávesnice ENTR®
Nástěnná PIN klávesnice ENTR® umožňuje
uživatelům otevírat dveře jednoduchým zadáním
osobního kódu.

Funkce
Uživatelé mohou nastavit až 20 osobních kódů, zadat je do klávesnice a používat k bezpečnému otevírání
dveří.

Výhody
• Můžete předdefinovat až 20 různých kódů. První kód je definován jako kód pro správu a správce.
• Snadná instalace – není zapotřebí žádná kabeláž.
• Bezpečná bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému založená na šifrovacím standardu AES128.
• LED indikátory:
• Úspěšné zamknutí/odemknutí
• Neúspěšné zamknutí/odemknutí
• Slabý akumulátor
• Krizová indikace dveřní jednotky

Specifikace
Typ baterie

2× AA alkalické

Komunikační frekvence mezi dveřní
2,4 GHz
jednotkou a zařízením pro zadávání údajů)
Rozměry

140 mm × 50 mm × 40 mm

Hmotnost

150 g

Provozní teplota

-20 °C ~ +60 °C

Čtečka otisků
prstů ENTR®
Čtečka otisků prstů ENTR® umožňuje uživatelům
otevírat dveře jednoduchým zadáním osobního
kódu, nebo jen přejetím prstu.
Funkce
Čtečka otisků prstů nabízí uživatelům praktické a bezpečné ovládání dveří. Hlavní uživatel může vytvořit,
naplánovat a rušit až 20 jedinečných uživatelů. Pro každého uživatele jsou uloženy dva různé otisky prstů
a vytvořen jeden osobní identifikační kód.

Výhody
• Podpora až 20 uživatelů – dva mohou být definováni jako hlavní uživatelé.
• Snadná instalace – není zapotřebí žádná kabeláž.
• Bezpečná bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému založená
na šifrovacím standardu AES128.
• Snadná správa prostřednictvím OLED displeje a navigačního panelu.
• Indikace na displeji:
• Úspěšné zamknutí/odemknutí
• Neúspěšné zamknutí/odemknutí
• Slabé baterie
• Krizová indikace dveřní jednotky

Specifikace
Typ baterie

2× AA alkalické

Komunikační frekvence mezi dveřní
jednotkou a zařízením pro zadávání údajů

2,4 GHz

Rozměry

140 mm × 50 mm × 40 mm

Hmotnost

160 g

Provozní teplota

-20 °C ~ +60 °C

Dálkové ovládání
ENTR®
Dálkové ovládání ENTR® umožňuje uživatelům
otevírat dveře jednoduchým stisknutím tlačítka.

Funkce
Ovládá ENTR® na dálku dálkovým ovládáním.

Výhody
• Je snadné spárovat nový ovladač se zámkem ENTR®.
• Jedny dveře lze spárovat až s 20 různými dálkovými ovladači.
• Baterie vydrží minimálně 10 000 stisknutí.
•B
 ezpečná bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému založená na šifrovacím standardu
AES128.
• Indikace:
• Nespárované dálkové ovládání
• Signál úspěšně vyslán a přijat

Specifikace
Typ baterie

Lithiová CR2032

Komunikační frekvence mezi dveřní
jednotkou a zařízením pro zadávání údajů

2,4 GHz

Rozměry

60 mm × 30 mm × 8 mm

Hmotnost

30 g

Provozní teplota

-20 °C ~ +60 °C

Inteligentní propojené
zabezpečení ENTR®
Mini Bridge SR

Pokročilý zámek Smart Door Lock lze integrovat s alarmem Yale Smart Home prostřednictvím mostu,
takže při odemknutí zámku aplikací Yale Home se alarm automaticky deaktivuje. Zámek lze otevřít
tlačítky, snímačem otisků prstů, přívěskem na klíče, který slouží jako dálkové ovládání, a také aplikací
ENTR®. Také je zde funkce automatického zamykání, takže váš dům bude vždy zabezpečen. Aplikaci
ENTR® lze navíc používat k odesílání elektronických klíčů, kterými můžete dočasně umožnit vstup
hostům a dalším schváleným návštěvám.
| Smartphone

| Snímač otisků prstů

1 2
4 5
7 8

| Touchpad

+

+

*

=
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| Dálkové ovládání
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ENTR
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ENTR Bridge App
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Yale Smart Living Home

Digitální
dveřní
kukátka

Digitální dveřní kukátka Yale
Snadná instalace bez nutného zásahu do dveří.
Jednoduchá výměna za běžné mechanické kukátko.
Standard (500)

Memory + (4500)

• Jasný obraz snímání

• Ukládání obrázků na interní paměť
s údajem o čase a datu pořízení

• Automatické vypnutí po 10 vteřinách
• Jednoduché ovládání
• 3,2" LCD obrazovka
• 0,3 Mpx kamera, pozorovací úhel 105°
• Pro dveře tloušťky 38 –110 mm
• Součástí balení 2 ks AAA baterií

• Interní paměť lze rozšířit SD Micro kartou
až na 8 GB (karta není součástí balení)
• Automatické vypnutí po 10 – 20 vteřinách
• Jednoduché ovládání
• Funkce zvonku (80dB)
• Snímač s funkcí nočního vidění
• Velká 4" LCD obrazovka
• 0,3 Mpx kamera, pozorovací úhel 105°
• Pro dveře tloušťky 38 –110 mm
• Součástí balení 4 ks AAA baterií

Digitální dveřní kukátka Yale
Recording (5000)

Auto Imaging (5800)

• Jasný obraz snímání

• Jasný obraz snímání

• Ukládání obrázků na interní paměť
s údajem o čase a datu pořízení

• Pohyb za dveřmi automaticky spustí
nahrávání videa (volitelná funkce)

• Automatické vypnutí po 10 – 20 vteřinách
• Jednoduché ovládání

• Ukládání videa i fotek na interní paměť
s údajem o čase a datu pořízení

• Funkce zvonku (80dB)

• Velká 4,3" LCD obrazovka

• Snímač s funkcí nočního vidění

• Jednoduché ovládání

• 3,5" LCD obrazovka

• Automatické vypnutí po 10 – 20 vteřinách

• 0,3 Mpx kamera, pozorovací úhel 110°

• 0,3 Mpx kamera, pozorovací úhel 110°

• Pro dveře tloušťky 38 –110 mm

• Snímač s funkcí nočního vidění

• Součástí balení 4 ks AA baterií

• Funkce zvonku (80dB)

• Součástí balení SD karta 512 MB

• Pro dveře tloušťky 38–110 mm
• Součástí balení 4 GB SD karta
• Součástí balení 4 ks AA baterií

Aplikace Yale Home
Chytrá kontrola přístupu do vašeho domova, chytré upozorňování a bezpečná
technologie, která vám dodá větší klid. Už si nemusíte dělat starosti, jestli je váš
domov zabezpečený a chráněný alarmem nebo jestli jste neztratili klíče. Když
chcete někoho pustit k sobě domů, jednoduše odemknete dveře a deaktivujete
alarmy, to vše z aplikace v chytrém telefonu – je to snadné a chytré.
Ovládací panel
Zajištěno všude, zajištěno částečně a odjištěno.
Fotografie/videa
Zobrazení všech zaznamenaných událostí.
Ovládání
Vzdálené ovládání PIR kamer, spínaných zásuvek
a dalšího příslušenství.

Jeden systém, jedna aplikace –
užívejte si zabezpečení
Smart Living

Historie
Záznam událostí o tom, co se v poslední době stalo ve vašem systému.
Testy
Kontrola, zda všechna zařízení pracují správně.
Nastavení
Konfigurace vašeho systému a přidání dalšího příslušenství.
Nápověda a informace
Všechny potřebné informace pro co nejlepší využití
vašeho systému.

iOS 9 +

Android 4.4 +

Díky programu neustálého vývoje
se může uživatelské rozhraní
aplikace Yale Home vzhledově lišit.

Yale – nejoblíbenější zabezpečení na světě
Lidé po celém světě aktivně zabezpečují to, na čem jim nejvíce záleží – svůj
domov, rodinu, svůj osobní majetek, vždy se značkou, které nejvíc důvěřují.
Proto hrdě prohlašujeme, Yale je “nejoblíbenější zabezpečení na světě”.

Budoucnost zabezpečení
Yale staví na svém jedinečném dědictví a stále pečuje o lidi a jejich věci,
na kterých jim nejvíce záleží. Vizí značky Yale je připomenout naši minulost
a oživení dědictví pro budoucnost, navrhováním takových výrobků, které budou
odrážet klíčové hodnoty značky Yale: podporovat optimismus, péči, pokrok,
spolehlivost a dostupnost. Smart Living hraje v této vizi klíčovou roli.

Více informací o výrobcích Smart Living najdete na
www.yalelock.cz

Chytrý způsob ochrany vašeho domova.

