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Living
Inteligentní domácí alarmy
Sync Smart Home•
S inteligentními domácími alarmy Sync Smart Home budete mít vše dokonale pod
kontrolou. Budete moci být klidní, že váš dům je zabezpečený a chráněný. Z libovolného
místa na světě můžete kontrolovat, co se děje doma a dostávat upozornění při spuštění
alarmu. Budete mít vždy přehled - bez poplatků za hlídání domu.

Kontrola v aplikaci

Alarm Sync můžete z domova i mimo dům aktivovat, deaktivovat a ovládat
prostřednictvím mobilní aplikace Yale Home.

Geolokační funkce

Připomene vám, že máte při odchodu svůj dům zabezpečit.

Detekce rušení

Zjistí, pokud se někdo pokusí rušit signál a spustí alarm.

ŽÁDNÉ

skryté
poplatky

Žádné poplatky za sledování
Žádné skryté náklady a smlouvy.

Pro maximální zabezpečení
funguje Sync s produkty Amazon
Echo a Philips Hue.

Částečná aktivace

Zabezpečte svůj příbytek, i když jste doma, prostřednictvím zónové kontroly.

Prodloužený dosah do 200 m

Sync pokryje veškeré vaše budovy a přístřešky.

200m

Wireless System
with 30m Range

+

Rozšiřitelné

Alarm Sync lze rozšířit až na 40 zařízení, takže uživatelé si mohou vytvářet systémy
na míru podle svých potřeb.

Výstrahy na mobil

Integrace se systémem Amazon Alexa umožňuje
uživatelům aktivovat alarm a kontrolovat, zda mají
okna a dveře zavřeny pomocí hlasových příkazů.

Dostávejte v reálném čase upozornění přímo na svůj smartphone, takže budete
vždy vědět, co se děje.

Chytrá příslušenství

Můžete ovládat vypínače prostřednictvím zásuvky Sync smart plug, když budete mimo
domov.

Pokročilé šifrování

Bezpečný plovoucí kód s pokročilou detekcí rušení.
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Snadné nastavení

Bezdrátové pro rychlou a snadnou instalaci.

Integrace se žárovkami Philips Hue umožňuje
uživatelům nastavit vizuální bezpečnostní opatření,
jako např. blikání červených světel v domě při
spuštění alarmu.
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Alarm Sync

Chytré funkce

Alarm Sync

Frekvence

868 F1

Kontrola v aplikaci

Yale Home App

Dosah

200m

Zasílání oznámení typu „push“



Specifikace produktu

Maximální počet zařízení

40

Kompatibilní s IOS a Android



Zónová kontrola (částečná aktivace)



Upozornění formou SMS a na e-mail



Předem připojené příslušenství



Integrace Philips Hue

*

Žádné poplatky za sledování



Plánování inteligentních zásuvek Smart Plug

*

Všechny baterie v dodávce



Integrace zámků Smart Lock

*

Integrace systému Alexa

*

*Vyžaduje další Smart příslušenství

Obsah balení

IA-310

IA-320

IA-330

IA-340

Sync hub
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Detektor pohybu
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Tlačítková klávesnice









Dveřní/okenní kontakt
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Detektor pohybu
AC-PIR

3 ks detektoru pohybu
AC-3PIR

Dveřní/okenní kontakt
AC-DC

Zásuvka Smart
Plug AC-PS

Tlačítková klávesnice
AC-KP

Detektor pohybu domácích
zvířat AC-PETPIR

3 ks detektoru pohybu
domácích zvířat AC-3PETPIR

Přívěšek na klíč AC-KF

Detektor kouře AC-PSD

Modul zámku Sync
lock AC-LM

Falešná siréna

Přívěšek na klíč
Zásuvka Smart Plug
Detektor kouře



Dostupné příslušenství

Sync Smart Alarm není kompatibilní s příslušenstvím alarmů EF, SR a HSA
Další informace o naší řadě Smart Living najdete na stránce: www.yalelock.cz
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