Make it smart.
Linus® Akıllı Kilit
Hayatınızı güvence altına almak ve kolaylaştırmak için tasarlanmış
anahtarsız kapı kilidiyle kapınızı daha akıllı hale getirin. En
sonteknoloji ile birleştirilmiş şık tasarım.
Linus® Akıllı Kilit, nerede olursanız olun kapınızı kilitlemenizi ve
açmanızı sağlayan güvenli bir kapı kilididir. Anahtarsız girebilir,
kimin ne zaman gelip gittiğini görebilir, konuklarınıza sanal anahtar
verebilir ve kapının açık veya kapalı olup olmadığını kontrol
edebilirsiniz. 180 yıllık güvenlik uzmanlığıyla geliştirilen en yeni Yale
Akıllı Kilidi tarafından korunmanın keyfini çıkarın.

Uygulama ile kontrol

Kolay kurulum

Nerede olursanız olun,
Yale Access uygulaması ile
evinize erişimi yönetin

Çeşitli kapı tiplerine
uyar

Otomatik kilitleme
Evinizin yakınındayken
otomatik kilitlensin veya
açılsın

• Uzaktan erişim özellikleri (Yale Connect Wi-Fi Bağlantı Köprüsü
gerekmektedir.)
• Misafir yönetimi
• Aktivite takibi & bildirimler
• DoorSense™ teknolojisi: kapınızın ne zaman açık veya aralık bırakıldığını
bilebilirsiniz
• Kapınıza uyması için renk seçeneği: Gümüş ve Siyah

Trusted every day
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Spesifikasyonlar
Kilit uyumluluğu

Farklı kapı tiplerinde kullanılabilir. Peki, silindiriniz uyumlu mu? Ülkenizde bulunan
silindir seçenekleri ile ilgili öneri almak için lütfen web sitemizdeki Uyumluluk
Denetleyicisi sayfasını ziyaret edin.

Gereksinimler

IOS veya Android akıllı telefonlar ile uyumlu ücretsiz Yale Access Uygulaması

Linus® ve aksesuarları arasındaki
iletişim frekansı

Bluetooth Versiyonu: 4.2 - 2.4GHz

Linus® kilit ve akıllı telefon
arasındaki teknoloji

Bluetooth veya Yale Connect Wi-Fi Bağlantı Köprüsü ile eşleştirildiyse Bluetooth ve
Wi-Fi ile.

İki faktörlü güvenlik

Yale Access hesabınız 2 faktörlü kimlik doğrulama ile korunur. Şifrenin yanı sıra;
kullanıcının kimliği, email veya telefon numarasıyla da sistem tarafından kontrol edilir.

Şifreleme

Linus® Akıllı Kilit, verileriniz için Bluetooth Düşük Enerji (BLE) teknolojisi
şifrelemesinin yanı sıra, banka seviyesinde güvenlik olarak bilinen AES ve TLS
şifrelemelerini de kullanır

Ürün ölçüleri

58mm genişlik, 58mm derinlik ve 150mm uzunluk.

Ürün ağırlığı

623gr (Piller dahil)

Pil tipi

Akıllı kilitler için 4xAA alkalin pil ile kullanılması tavsiye edilir. Pil içermektedir.

Birlikte akıllı

Birlikte kullanın:

Nasıl çalışır:

Önde gelen akıllı ev sistemleri, sesli asistanlar
ve ev kiralama platformlarıyla zahmetsiz
kilit kontrolü ve erişim yönetimi için beraber
çalışıyoruz.

Daha fazla özellik için Yale Access Ürün
Ailesindeki diğer aksesuarlar ve diğer
ürünlerle bağlantı kurun.

iOS ve Android ile uyumlu ücretsiz Yale Access
uygulamamızı indirin

Yale Connect Wi-Fi Bağlantı Köprüsü
Güvenilir konuklara erişim vermek, hareket akışını
görüntülemek, bildirim almak veya uzaktan kapıyı
kilitlemek ve açmak için gereklidir.

Yale Akıllı Tuş Takımı
Evinize anahtar veya akıllı telefon kullanmadan
erişmenizi sağlar.

Apple, Apple logosu ve iPhone, Apple A.Ş’nin ABD’de, diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari
markalarıdır. App Store, Apple A.Ş’nin hizmet markasıdır.
Google ve Google Play, Google LLC’nin ticari markalarıdır.
Google Asistan, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılamamaktadır.
Amazon Alexa becerileri ve ülke uyumluluğu hakkında bilgi için lütfen Amazon’un web sitesine bakın.
HomeKit özellikli aksesuarı kontrol etmek için, iOS veya iPadOS’un en son sürümü önerilir.

www.yale.com.tr
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