
Trusted every day

Muuda lukk nutikaks.

Linus® Smart Lock

• Kaugjuhtimise võimalused (vajalik Yale Connect Wi-Fi juhtimisseade)

• Külaliste sissepääsu õiguste haldamine

• Tegevuste jälgimine & teavitused

• DoorSense™ ukseandur: teavitus, kas uks on avatud või suletud

• Kahes värvitoonis: hõbedane ja must

• Koodipaneeli võimalus (Yale Smart Keypad)

Muutke oma uks nutikaks võtmevaba Linus® Smart Lock nuti- 
lukuga, mis on loodud teie elu lihtsustamiseks ja kaitsmiseks.  
Stiilne disain koos tipptasemel tehnoloogiaga.

Linus® Smart Lock on turvaline nutilukk, mis võimaldab teil oma ust 
lukustada ja avada – kus iganes te viibite (vajalik Yale Connect Wi-Fi 
juhtimisseade). Sisenege võtme vabalt, jälgige, kes ja millal tuleb, 
andke virtuaalseid külalisvõtmeid ja kontrollige, kas uks on avatud 
või suletud. Nautige meelerahu, olles kaitstud uusima Yale Smart 
Lock lukuga, millele on sisse ehitatud 180 aastat teadmisi.

Kontroll rakenduses Lihtne paigaldus

Sobib erinevatele 
ukse ja luku tüüpidele

Halda kodu ligipääsu 
võimalusi läbi Yale Access 

mobiilirakenduse kus iganes 
sa viibid

Automaatne 
lukustamine ja 

avamine kui sa oled 
läheduses

Automaatne lukustus
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Tehnilised andmed

Luku ühilduvus
Sobib laias valikus ustele.  
Südamike valikute soovituseks külastage Yale Access Compatibility Checker 
veebilehte: www.yalehome.com/en/products/linus/compatibility-checker

Nõuded Tasuta Yale Access App iOS või Android nutitelefonidele

Bluetooth ühendus Linus® luku 
ja lisaseadmete vahel

Bluetooth versioon: 4.2 - 2.4GHz.   

Linus® luku ja nutitelefoni  
vaheline tehnoloogia

Bluetooth otse või Bluetoothi ja Wi-Fi kaudu, kui Yale Connecti Wi-Fi juhtimisseade 
on ühendatud.  

Kahetasemeline turvalisus
Teie Yale Access konto on kaitstud kahetasemelise autentimisega, mis tähendab, et 
lisaks paroolile kontrollib süsteem kasutaja identiteeti kas e-posti või telefoninumbri 
alusel.

Krüpteerimine
Linus® Smart Lock kasutab Bluetoothi madala energiaga (BLE) tehnoloogia 
krüpteerimist, samuti AES 128-bitiseid ja TLS-krüpte, mida tavaliselt nimetatakse 
pangataseme turvalisuseks.

Toote mõõdud 58 mm lai, 58 mm sügav ja 150 mm pikk.

Toote kaal 623 g (k.a patareid)

Patarei tüüp 4xAA (soovituslikult Alkaline). Patareid lisatud.

Nutikalt koos Kuidas see töötab:
Ühendage oma Linus® Smart Lock juhtivate 

targa kodu süsteemidega, häälassistentidega 
ja majutusplatvormidega pingevabaks luku 

kontrolliks ja juurdepääsu haldamiseks.

Lae alla meie tasuta Yale Access rakendus  
oma iOS või Android seadmes.

Ühendub:
Ühendage teiste seadmetega ja toodetega 

Yale Access tootevalikust veelgi rohkemateks 
võimalusteks. Lisainformatsiooni saamiseks 

külastage meie kodulehte.

Yale Connect Wi-Fi Bridge
Selliste funktsioonide jaoks nagu kaugjuhtimisel 

ukse lukustamine / avamine, märguanded 
telefonile kui ka integratsiooniks näiteks 

häälassistentide jaoks.

Yale Smart Keypad
Ideaalne lastele, külalistele või teie maja 

koristajale pääsemaks koju ilma traditsioonilise 
võtmeta või nutitelefonita.
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