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YALE DOORMAN -ÄLYLUKKO
Yale Doorman -älylukossa yhdistyvät innovatiivisuus, turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys. Yale Doorman -lukitus toimii ilman perinteistä avainta. Ovesta pääsee kulkemaan koodilla, tunnisteella tai
kaukoavaimella. Uusi Yale Access -lukkomoduuli sekä WiFi Connect Bridge mahdollistavat Yale
Doorman -älylukon mobiiliohjauksen ja etähallinnan.
Doorman Yalen virtalähteenä
on paristot, jotka sijaitsevat
sisäyksikössä.

HELPPO KÄYTTÄÄ
Yale Doorman on mahdollista avata ja lukita koodilla, kulkutunnisteella
tai kaukoavaimella (lisävaruste). Lukon käyttö on helppoa, ja se jopa
puhuu. Valaistun näppäimistön avulla lukkoa on myös helppo käyttää pimeässä. Uudet lisävarusteet Yale Access -lukkomoduuli ja WiFi Connect
Bridge mahdollistavat lukon mobiiliohjauksen ja etähallinnan.

KESTÄVÄ JA TURVALLINEN
Yale Doorman on suunniteltu kestämään varmasti ja luotettavasti poh-

Ulkoyksikkö.

joismaisissa sääolosuhteissa. IP55 -luokitus takaa sopivuuden ulkokäyttöön. UV-suojattu pinta kestää pitkäaikaista altistusta auringolle ja
kosteudelle.

YALE ACCESS LUKKOMODUULI

USEITA TOIMINTOJA

Uuden Moduulin ja Yale Access -sovelluksen

Automaattinen lukinta
•

Lukitsee oven automaattisesti, kun ovi suljetaan.

Kadonnut kulkutunniste
•

Voidaan poistaa käytöstä välittömästi, jolloin turvallisuus säilyy.

Tilapäinen koodi
•

Tilapäisen sisäänpääsykoodin voimassaolo lakkaa automaattisesti
24 tunnin kuluttua; avaimia ei tarvitse enää jättää ovimaton alle.

Hälytys murtoyrityksestä
•

Hälytin ilmoittaa lukkoon kohdistuvista murtoyrityksistä.

•

Valittavissa myös turvatila, joka antaa hälytyksen oven aukaisusta.

Ääniopastus
•

Opastaa käyttäjää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi vaihe vaiheelta esimerkiksi kulkutunnistetta poistettaessa.

•

Käyttöohjeet ovat aina tallessa lukossa itsessään.

avulla Yale Doorman -älylukkoa voidaan hallita
älypuhelimella. Moduulin käyttäminen tuo
Yale Doorman -älylukkoon uusia ominaisuuksia, kuten mobiiliavauksen, virtuaaliavaimien
jakamisen, määritettävän lukitusviiveen sekä
lokitiedot. Yale Access -lukkomoduuli tuo Yale
Doorman älylukkoon myös automaattiavauksen *, etäohjausmahdollisuuden ** sekä mahdollisuuden liittää lukko ääniavustajiin **.
* Automaattiavaustoiminnon toimintavarmuus
riippuu puhelimen mallista ja asetuksista.
** Vaatii lisäksi Yale Connect Wi-Fi Bridge
-lisälaitteen

Mobiiliohjaus ja etähallinta
•

Yale Access-sovelluksen toiminnot

SAATAVUUS
Yale Doorman on saatavilla asennettuna Pihlan Varma-, Termo,- Vienoja DB- ulko-oviin, Takapihaoviin, Puuoviin, Patio-oviin ja Parveke KK-

Yale Access
lukkomoduuli.

Yale Connect
Wi-Fi Bridge.

oviin. Pihlan Yale Doorman -lukituspaketti sisältää karansiirtimen.
Oikeudet muutoksiin pidätetään | www.pihla.fi

