Jos ovessasi on nyt 4190- tai LC100-lukkorunko, sen porauksen muuttaminen Yale Doorman-lukolle vaatii oven porauksen
työstämistä. Vinkkejä löydät www.yale.fi-sivustolta löytyvästä
asennusvideosta.

Sinun ei tarvitse miettiä, menikö ulko-ovi varmasti lukkoon. Yale Doorman älylukko hoitaa lukituksen automaattisesti puolestasi. Lukon voit aina avata koodilla,
kulkutunnisteella tai älypuhelimellasi.

Yale Doorman
Tee lukostasi älykkäämpi
Päivitä lukkosi Verisuren SmarLock-paketilla ja voit etäohjata lukkoa älypuhelimellasi. Voit avata lukon, nähdä
kulkurekisterin tai muuttaa asetuksia
helposti Verisuren Omat Sivut-palvelun
tai mobiiliaplikaation kautta.

Verisure tarjoaa ammattimaisesti valvotun murto- ja
palohälytysjärjestelmän. Verisuren oma hälytyskeskus
valvoo järjestelmää ympäri vuorokauden vuoden jokaisena
päivänä. Päivystäjät käsittelevät hälytykset 30 sekunnissa
ja tarvittaessa lähettävät paikalle vartijan tai välittävät tiedon
hätäkeskukseen.

SmartLock-paketti sisältää VBox-minin,
SmartLock-moduulin ja Verisure- mobiiliaplikaation. Nämä osat mahdollistavat salatun, langattoman lukon etähallinnoinnin.

ULKOPUOLI
Min. 16 mm
Max. 33 mm
Min. 16 mm
Max. 65 mm

Saat useita etuja, kun yhdistät Yale Doorman -älylukon
Verisuren kodinturvajärjestelmään. Voit esimerkiksi avata
oven ja kytkeä hälyttimen pois päältä yhdellä toiminnolla.
Voit tehdä sen joko suoraan lukon kautta kotiin saapuessasi
tai sovelluksella älypuhelimellasi, missä päin maailmaa
sitten oletkin.

SISÄPUOLI

!

Verisure on suojannut koteja ja perheitä jo yli 25
vuotta

Järjestelmässä on useampia älykotiominaisuuksia,
kuten kodin valaistuksen ja sähkölaitteiden ohjaus,
energiansäästöratkaisut sekä sisälämpötilan ja suhteellisen
ilmankosteuden seuranta.

Min.
35 mm

Verisure on osa Securitas Direct -ryhmää ja selkeä
markkinajohtaja Suomessa.

Tarkista, että sisäpuolen asennukselle on tarpeeksi tilaa (esim.
2-tiivisteovi). Tarkista myös, että oven pinta on tasainen ohjaimien
alle jäävältä alueelta (esim. paneloitu ovi).

Lue lisää osoitteessa www.verisure.fi

SmartLock moduuli

An ASSA ABLOY Group brand

Onko ovi varmasti lukossa?

Tarkista ensin, onko ovessa ns. OneFit-poraus. Jos ovessasi on
ABLOY LC102- tai LC190-lukkorunko, on lukkorunkoa varten
tehty OneFit-poraus. Tällaiseen oveen Yale Doorman on asennettavissa varsin vaivattomasti.

An ASSA ABLOY Group brand

Tarkista lukon sopivuus oveesi

Uuden ajan
etäohjattava
älylukko

Voit avata Yale Doorman
lukkosi koodilla, kulkutunnisteella tai älypuhelimellasi.

Mikäli mainittu mitta on alle 35 mm asennukseen tarvitaan lisätarvikkeena saatavana oleva karasiirrinpaketti, jonka avulla sisäyksikköä voidaan siirtää 6 mm asennuksen helpottamiseksi.
Ulkopuoli
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Uuden ajan
etäohjattava älylukko
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Yale Doorman

Miten tiedät, onko lapsesi tullut
koulusta kotiin?

Kodin lukitus on astunut uudelle aikakaudelle. Yale Doorman-älylukko haastaa perinteiset mekaanisella avaimella toimivat lukot
tarjoamalla uusia joustavia käyttötapoja.

Uusi järjestelmä antaa mahdollisuuden seurata lasten
liikkumista. Voit saada ilmoituksen puhelimeesi kun
lapsesi on tullut koulusta kotiin.

Ovatko avaimet hukassa?
Ei hätää, et tarvitse mekaanista avainta sillä Yale
Doorman lukkosi voit avata koodilla, kulkutunnisteella tai näiden sijasta jopa älypuhelimellasi.

Mukava.
Avaa lukkosi helposti kulkutunnisteella,
koodilla tai älypuhelimellasi.

Joustavaa valinnanvapautta
Voit avata ja lukita älylukon useammalla tavalla:
Kulkutunnisteella, koodilla tai halutessasi voit myös ohjata
lukitustasi älypuhelimellasi.
AUTO

Avaa lukitus älypuhelimella
Yale ja turvallisuuspalveluita tarjoava Verisure tuovat kodin
lukitus- ja hälytysjärjestelmät älypuhelimeen. Liittämällä
Yale Doorman -lukkoon SmartLock-moduulin voi älypuhelimesta ohjata kodin lukitus- ja hälytysjärjestelmää.

Yale Doorman on kehitetty ASSA
ABLOY konsernin yhteistyönä
ja tuotteessa käytetään Abloyn
kehittämää ja valmistamaa
lukkorunkoa.

Helppo
Voit luottaa siihen, että lukko lukittuu
automaattisesti ja ovi on varmasti aina
lukossa.

Kestävää turvallisuutta
Älylukko on turvallinen ratkaisu. Voit poistaa kadonneen
kulkutunnisteen käytöstä välittömästi, jolloin turvallisuus
säilyy ja voit unohtaa kadonneen kulkutunnisteen aiheuttaman epävarmuuden ja huolen sen joutumisesta vääriin
käsiin.
Voit liittää Yale Doormanin osaksi Verisuren turvajärjestelmää, jolloin saat käyttöösi myös muita palveluita kuten
hälytyskeskusvalvonnan.

Helppo asentaa
Yale Doorman on asennettavissa niin vanhoihin kuin uusiinkin
oviin. Asennuksen voit hoitaa itse tai Yale Doorman partnerimme hoitavat asennuksen ja käyttöopastuksen niin halutessasi.

Tekniset tiedot

Ohjaa lukkoasi etänä

Etähallittava
Poista kadonnut tunniste vaikka
työpaikallasi.

Onko remonttimies tulossa kotiisi kun et itse
ole paikalla? Avaa ovi kukkien kastelijalle tai
luo talovahdille oma sisäänpääsykoodi - missä
ikinä oletkin. Näin varmistat itsellesi huolettoman loman.
Turvallinen
Voit liittää Yale Doormanin osaksi Verisuren
turvajärjestelmää, jolloin saat käyttöösi
myös muita palveluita kuten
hälytyskeskusvalvonnan.

•

Uusi ABLOY DOORMAN-lukkorunko (OneFit).

•

Suunniteltu kestämään pohjoismaisia sääolosuhteita.
Sopii ulkokäyttöön (IP55-luokitus).

•

Helppo asentaa.

•

Toimii neljällä 1,5 V AA-alkaliparistolla.

•

Jos paristot pääsevät loppumaan, voidaan varavirtaa
syöttää 9 voltin paristolla ulkopuolelta.

•

Verisuren kanssa yhteensopivan Yale Doormanin
tunnistat pakkauksen Verisure Compatible-logosta.
Sama tunnus löytyy myös tuotteesta paristokannen
alta.

