Chytrá domácnost.
Chytrý zámek
Linus®
Zdokonalte zabezpečení svých dveří bezklíčovým dveřním
zámkem, který zvýší vaši bezpečnost a zjednoduší vám život.
Elegantní design v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi.
Chytrý zámek Linus® je bezpečný dveřní zámek, který vám
umožňuje dveře zamykat či odemykat bez ohledu na to, kde se právě
nacházíte. Můžete využívat bezklíčového vstupu, kontrolovat, kdo
přichází a kdy, poskytovat virtuální klíče pro hosty a kontrolovat, zda
jsou dveře otevřené či zavřené. Užijete si naprostou pohodu a klid
s vědomím, že vás chrání nejnovější chytrý zámek společnosti Yale,
která má přes 180 let zkušeností v oblasti zabezpečení.

Řízení přes aplikaci

Snadná montáž

Automatické zamykání

Spravujte přístup do svého
domu odkudkoliv díky
aplikaci Yale Access

Vhodné pro mnoho
různých dveří

Automatické uzamčení
a odemčení, když jste
nablízku

• Funkce dálkové obsluhy (nutný WiFi bridge Yale Connect)
• Správa hostů
• Monitorování aktivity a oznámení
• Technologie DoorSense™: budete informováni, pokud budou vaše
dveře zavřeny nebo ponechány dokořán
• Dvě barvy podle vašich dveří: stříbrná a černá
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Technické údaje
Kompatibilita zámku

Vhodné pro mnoho různých dveří – Je váš zámek kompatibilní? Navštivte stránku
pro kontrolu kompatibility na našich internetových stránkách, najdete na ni
doporučení pro různé vložky dostupné ve vaší zemi.

Požadavky

Bezplatná aplikace Yale Access pro chytré telefony se systémy iOS a Android.

Frekvence pro komunikaci mezi
zámkem Linus® a příslušenstvím

Verze Bluetooth 4.2: 2.4GHz

Technologie mezi zámkem Linus®
a chytrým telefonem

Bluetooth přímo nebo přes Bluetooth a WiFi při spárování WiFi bridge Yale Connect.

Dvouúrovňové zabezpečení

Váš účet Yale Access je chráněn dvouúrovňovým ověřením, což znamená, že kromě
hesla zkontroluje systém vaši totožnost na základě e-mailu nebo telefonního čísla.

Dvouvrstvé šifrování

Chytrý zámek Linus® používá pro vaše data šifrování technologií Bluetooth
Low Energy (BLE) i šifrování AES 128 bit a TLS, které se obecně označuje jako
zabezpečení na úrovni bank.

Rozměry výrobku

Šířka 58 mm, hloubka 58 mm a délka 150 mm.

Hmotnost výrobku

623 g včetně baterií

Typy baterií

4xAA (doporučené alkalické) pro chytrý zámek. Baterie jsou součástí dodávky.

Chytře spolu

Lze propojit s:

Jak to funguje:

Propojte svůj chytrý zámek Linus®
s nejvýznamnějšími systémy chytré domácnosti,
hlasovými asistenty a platformami pro sdílenou
domácnost a využívejte výhod snadného
ovládání dveří a správy přístupu.

Pro ještě více možností propojte s jiným
příslušenstvím a dalšími produkty z portfolia
Yale Access. Více informací je uvedeno na
našich internetových stránkách.

Stáhněte si naši bezplatnou aplikaci Yale Access
pro systém iOS a Android.

WiFi bridge Yale Connect
pro funkce dálkové obsluhy a hlasového asistenta

Chytrá klávesnice Yale Smart Keypad
jako další způsob přístupu do vašeho domova

Apple, logo Apple a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zapsané v USA a jiných zemích
a regionech. App Store je servisní známka společnosti Apple Inc.
Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
V některých jazycích a zemích není Google Assistant k dispozici.
Informace o dovednostech Amazon Alexa a kompatibilitě v jednotlivých zemích jsou uvedeny na internetových
stránkách Amazon.
Pro ovládání tohoto příslušenství Homekit je doporučena nejnovější verze systému iOS nebo iPadOS.

www.yalelock.cz
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