Make it smart
Met het slimme deurslot Linus®

Trusted every day

Maak je deur
slimmer
Het slimme deurslot
Linus® is een veilig
deurslot waarmee je
de deur kunt openen,
sluiten en vergrendelen,
waar je ook bent.

Verwacht je gasten?
Stuur ze een virtuele sleutel.
Met het slimme deurslot Linus® kun je toegang
verlenen aan mensen die je vertrouwt, waar je
ook bent.

Vergrendel én ontgrendel je deur
automatisch als je weggaat of thuiskomt
Het slimme deurslot Linus® draait jouw deur automatisch
op slot! Zo vergeet je dus nooit meer de deur te
vergrendelen. En mocht je toch twijfelen, dan check je
altijd en overal de status van de deur in de Yale Access App.
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Een elegant ontwerp,
gecombineerd met de
nieuwste technieken.

Altijd veilig en goed beveiligd
Daarom maakt ons slot gebruik van AES-128- en
TLS-encryptie. Deze beveiliging is vergelijkbaar met
internetbankieren. Je kunt erop vertrouwen dat wij
aan alles hebben gedacht.

Samen slim
Sluit je slimme deurslot Linus® aan op populaire
smart home-systemen, stemassistenten en
verhuurplatforms voor een probleemloze
bediening van deuren en toegangsbeheer.

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.
Google Assistant is niet in alle talen en landen beschikbaar.
Ga naar de website van Amazon voor informatie over de
(toepassings)mogelijkheden van Amazon Alexa in verschillende landen.
Om dit HomeKit-accessoire te kunnen bedienen,
wordt de nieuwste versie van iOS of iPadOS aanbevolen.

Hoe werkt het?

Verander je smartphone of Apple Watch in een sleutel.
Met de intuïtieve Yale Access App voor je Android- of iOSapparaat beheer je eenvoudig op afstand de toegang tot je
huis. Deel je toegang met mensen die je vertrouwt, bekijk
activiteiten en ontvang meldingen op je smartphone!

Maakt
verbinding met:

Yale Connect WiFi Bridge

Yale Smart Keypad

Voor extra funtionaliteiten zoals het
vergrendelen/ontgrendelen van de
deur op afstand, slimme meldingen
op je smartphone en integraties met
stemassistenten.

Ideaal voor kinderen, gasten
of de schoonmaakster
om toegang te krijgen tot
jouw huis zonder sleutel of
smartphone.
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