
Trusted every day

Gør det smart.
Linus® Smart Lås

• Fjernbetjent (Yale Connect Wi-Fi Bridge kræves)

• Styring af adgang til gæster

• Aktivitetsovervågning og notifikationer 

• DoorSense™ -teknologi: ved, hvornår din dør er lukket eller står på klem

• To farver, der passer til din dør: Sølv og sort

Gør din dør smartere med en nøglefri lås, der er designet til at sikre 
dig og gøre din hverdag nemmere. Smalt design kombineret med 
state-of-the-art teknologi.

Linus® smart lås er en sikker lås, som giver dig mulighed for at 
låse og låse din dør op – uanset hvor du er. Adgangen til dit hjem 
er nøglefri, du kan se, hvem der kommer samt hvornår, tildele 
dine gæster virtuelle nøgler og kontrollere, om døren er åben eller 
låst. Nyd roen med tanken om, at du er beskyttet af den nyeste 
Yale smart lås, der er skabt på baggrund af 180 års ekspertise om 
sikkerhed.

App kontrol Nem installation

Passer til en bred vifte 
af døre

Administrer adgangen til 
dit hjem, uanset hvor du er, 

med Yale Access app

Automatisk låsning 
og åbning, når du er i 

nærheden

Automatisk låsning
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Apple, Apple logoet og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA samt andre lande og 
regioner. App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
Google og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
Google Assistant er ikke tilgængelig på bestemte sprog og i bestemte lande.
For information om mulighederne med Amazon Alexa samt landekompatibilitet henvises til Amazons hjemmeside. 
For at kontrollere dette HomeKit-aktiverede tilbehør anbefales den nyeste version af iOS eller iPadOS.

Specifikationer

Lås kompatibilitet 
Passer til en lang række døre - Er din lås kompatibel? 
Besøg kompatibilitetssiden på vores hjemmeside, hvor du finder oplysninger om de 
cylindermuligheder, der er tilgængelig i dit land.

Krav Gratis Yale Access-app til iOS eller Android.

Kommunikationsfrekvens mellem 
Linus® og tilbehør

Bluetooth version: 4.2 - 2.4GHz.   

Teknologi mellem Linus® og 
smartphone

Bluetooth direkte eller via Bluetooth og Wi-Fi, hvis en Yale Connect Wi-Fi Bridge er 
tilkoblet.  

To-faktor validering
Din Yale Access-konto er beskyttet med 2-faktor-godkendelse, hvilket betyder, at 
udover din adgangskode vil systemet kontrollere din identitet baseret på enten en 
e-mail eller et telefonnummer.

Kryptering
Linus® Smart Lås bruger kryptering med Bluetooth Low Energy (BLE) teknologi, 
samt AES 128 bit- og TLS-kryptering, ofte benævnt som et sikkerhedsniveau fra 
bankverdenen.  

Produktmål 58 mm i bredden, 58 mm i dybden og 150 mm i længden.

Produktvægt 623 g inklusive batterier.

Batterityper 4xAA (Alkaline anbefales) til smart låsen. Batterier er inkluderet.

Smartere sammen: Sådan virker den:
Forbind din Linus® smart lås med ledende 
Smart Home systemer, stemmeassistenter 

og ferieudlejningsplatforme for en enkel 
adgangsstyring.

Download vores gratis Yale Access  
app i iOS og Android.

Forbinder med:
Forbind med andet tilbehør og andre 
produkter fra Yale for at åbne for flere 

muligheder. Se vores hjemmeside for mere 
information. 

Yale Connect Wi-Fi Bridge
For funktioner som lås/ lås op på afstand, 

notifikationer på din mobil samt til integration af 
stemmeassistenter.

Yale Smart Tastatur
Perfekt til børn, gæster eller rengøringen, når 

de skal have adgang til hjemmet uden en 
mekanisk nøgle eller mobil.
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