
Inteligentná domácnosť 
S inteligentným zámkom Linus®



Spoločnosti Yale 
dôverujú každodenne 
milióny ľudí, pretože  
pre nich zabezpečuje  
to najdôležitejšie.
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Naše inovácie chránia ich domovy,  
rodiny a majetok už dlhšie než 180  
rokov. Postupne sme sa premenili  
z lídra v oblasti mechanických  
zámkovna poskytovateľa inovácií  
pre prepojené inteligentné zámky  
a domovy. Neustále posúvame  
hranice zabezpečenia sa stále sa 
meniacom svete.

Boli sme tu pre vašich prarodičov
(a pravdepodobne ich prarodičov)
a budeme tu aj pre vaše deti.
 
Dnes a každý deň v budúcnosti.

01 02



Ochrana domova, 
pokoj duše

Pre váš domov. Pre všetko, čo milujete. Pre vás. 

Spoločnosť Yale vám každodenne ponúka 
spoľahlivé pohodlie a bezpečnosť vášho domova 
vďaka inteligentným zabezpečovacím produktom 
a ľahko použiteľnej aplikácii Yale Access.

Sme tu, aby sme vám pomohli ochrániť to, na 
čom záleží najviac.
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Zdokonaľte zabezpečenie svojich 
dverí bezkľúčovým dverným 
zámkom, ktorý zvýši vašu 
bezpečnosť a zjednoduší vám život. 
Elegantný dizajn v kombinácii s 
najmodernejšími technológiami.

Inteligentný zámok Linus® je bezpečný dverný 
zámok, ktorý vám umožňuje dvere zamykať 
či odomykať bez ohľadu na to, kde sa práve 
nachádzate. Môžete využívať bezkľúčový vstup, 
kontrolovať, kto prichádza a kedy, poskytovať 
hosťom virtuálne kľúče a kontrolovať, či sú dvere 
otvorené či zavreté. Užijete si maximálnu pohodu a 
pokoj s vedomím, že vás chráni najnovší inteligentný 
zámok od spoločnosti Yale, ktorá má vyše 180 rokov 
skúseností v oblasti zabezpečenia.

05 06



Inteligentný zámok Linus®
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Elegantný dizajn v kombinácii s 
najmodernejšími technológiami. 2020

smart product 



Maximálna kontrola 
priamo z vašej ruky

Premeňte svoj smartfón alebo hodinky 
Apple Watch na svoj kľúč. Intuitívna 
aplikácia Yale Access pre vaše zariadenie so 
systémom Android alebo iOS vám umožní 
spravovať vstup do vášho domu na diaľku.* 
Zdieľajte prístup s ľuďmi, ktorým dôverujete, 
sledujte aktivitu a prijímajte oznámenia.

*  Pre funkcie, ako je zamykanie/odomykanie dverí na diaľku, 
okamžité upozornenia na telefón a integráciu, napríklad 
hlasových asistentiek, je nutný WiFi bridge Yale Connect
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Inštalácia  
je hračka

Inteligentný zámok Linus® sa 
ľahko montuje na súčasnú vložku 
zámku na vnútornej strane vašich 
vchodových dverí, takže si môžete 
ponechať svoje pôvodné kľúče a 
ďalej ich používať. Vaše vchodové 
dvere budú zvonku vyzerať rovnako 
ako predtým – bez akéhokoľvek 
náznaku inteligentných technológií.
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Automatické 
uzamknutie a 
odomknutie pri 
príchode a odchode

Pre váš pokoj dokáže funkcia Auto-Lock 
automaticky uzamknúť dvere pri vašom 
odchode za každodennými povinnosťami, a 
to buď hneď po zavretí dverí, alebo po čase 
nastavenom cez aplikáciu Yale Access. 
Keď sa vrátite domov a pristúpite k dverám, 
funkcia Auto-Unlock ich zase vďaka 
technológii geofencing odomkne, takže 
nemusíte zložite svoje kľúče niekde hľadať.
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Vďaka aplikácii 
Yale Access 
umožníte vstup 
bez ohľadu na 
to, kde sa práve 
nachádzate

Vzdialený prístup znamená, že 
umožníte vstup rodine, priateľom 
a dôveryhodným návštevníkom, 
napríklad upratovačke alebo vodičovi 
dodávkovej služby – odkiaľkoľvek 
– ak je zámok Linus® spárovaný so 
zariadením WiFi bridge Yale Connect. 
Ak niekto pri odchode zabudne 
zamknúť, postaráte sa o to jedným 
ťuknutím prstom.
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Bezpečnosť a istota

Vaša bezpečnosť je našou každodennou 
prácou. Účet Yale Access je chránený 
dvojúrovňovým overením, čo znamená, 
že okrem hesla budete musieť overiť 
svoju totožnosť buď e-mailom, alebo 
telefónnym číslom.

Náš inteligentný zámok Linus® používa na šifrovanie 
technológiu Bluetooth Low Energy (BLE). Okrem 
zabezpečenia samotnej technológie Bluetooth používame 
taktiež šifrovanie AES 128 a TLS, ktoré sa všeobecne 
označuje ako zabezpečenie na úrovni bánk. Ak svoj 
telefón stratíte, môžete svoj účet Yale Access aj všetky 
virtuálne kľúče kedykoľvek deaktivovať.
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Technické údaje  
inteligentného zámku Linus®

Riadenie cez aplikáciu

Spravujte prístup do svojho  
domu odkiaľkoľvek vďaka  

aplikácii Yale Access

Jednoduchá inštalácia 

Vhodné pre mnoho 
 rôznych dverí

Automatické zamykanie

Automatické uzamknutie a 
odomknutie, keď ste nablízku
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•   Funkcia diaľkovej obsluhy 

(nutný WiFi bridge Yale 

Connect}

•  Správa hostí

•   Monitorovanie aktivity a 

oznámení

•   Technológia DoorSense™: 

budete informovaní, ak budú 

vaše dvere zatvorené alebo 

ponechané dokorán

•   Dve farby podľa vášho  

domova: strieborná a čierna

Kompatibilita zámku 

Vhodné pre mnoho rôznych dverí – Je váš zámok kompatibilný? 
Navštívte stránku vo veci kontroly kompatibility na našich 
internetových stránkach, nájdete na nej odporúčania pre rôzne vložky 
dostupné vo vašej krajine.

Požiadavky
Bezplatná aplikácia Yale Access pre smartfóny so systémami iOS a 
Android

Frekvencia pre komunikáciu medzi 
zámkom Linus® a príslušenstvom

Verzia Bluetooth: 4,2 – 2,4 GHz

Technológie medzi zámkom 
Linus® a smartfónom

Bluetooth priamo alebo cez Bluetooth a Wi-Fi pri spárovaní so 
zariadením WiFi bridge Yale Connect.

Dvojúrovňové zabezpečenie
Váš účet Yale Access je chránený dvojúrovňovým overením, čo 
znamená, že okrem hesla skontroluje systém vašu totožnosť na 
základe e-mailu alebo telefónneho čísla.

Šifrovanie
Inteligentný zámok Linus® používa pre vaše dáta šifrovanie 
technológiou Bluetooth Low Energy (BLE) aj 128-bitové šifrovanie AES 
a TLS, ktoré sa všeobecne označuje ako zabezpečenie na úrovni bánk.

Rozmery výrobku Šírka 58 mm, hĺbka 58 mm a dĺžka 150 mm.

Hmotnosť výrobku 623 g vrátane batérií

Typy batérií
4× AA (odporúčané alkalické) pre inteligentný zámok. Batérie sú 
súčasťou dodávky.

Ako to funguje:

Stiahnite si našu bezplatnú aplikáciu Yale Access pre systém iOS a Android. Náš 
inteligentný zámok Linus® funguje s našimi výrobkami Yale Access – viac informácií 
nájdete na našich internetových stránkach.
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Inteligentná klávesnica Yale Smart Keypad

Ideálna pre deti, hostí alebo vašu upratovačku,  
keď sa majú dostať do vášho domu bez  

tradičného kľúča alebo smartfónu.

Jednoduché použitie  
pre každého

Dokonalé pre hostí, službu 
venčenia psa, upratovačku, 

remeselníkov či obchodníkov, ktorí 
vyžadujú prístup do vášho domu.

Máte prehľad o tom, kto  
a kedy k vám prichádza

Vďaka jedinečným kódom každého 
hosťa môžete sledovať, kto k vám 

domov prišiel.

Užívajte si  
svoj pokoj

Buďte v pokoji – svoje dvere 
môžete kedykoľvek uzamknúť, 
aj keď sa vám v telefóne vybije 

batéria alebo svoj smartfón alebo 
kľúče stratíte.

WiFi bridge Yale Connect

Pre funkcie, ako je zamykanie/odomykanie  
dverí na diaľku, okamžité upozornenia  

na telefón a integráciu hlasových asistentiek.

Môžete integrovať rôzne 
aplikácie, napríklad  

hlasové asistenty

Pomocou zariadenia s hlasovými 
asistentkami môžete kedykoľvek 
dvere odomykať (pomocou PIN 
kódu *), bezpečne ich zamykať 

a kontrolovať stav svojho 
inteligentného zámku..

Otvorte dvere, aj keď  
nie ste doma

Zo svojho smartfónu okamžite 
odomknete návštevníkom dvere na 
diaľku a zase ich za nimi zamknete, 

nech už ste kdekoľvek.

Kontrola prístupu  
odkiaľkoľvek

Vždy budete mať prehľad o tom, 
kto a kedy prichádza a či sú 

dvere zamknuté či odomknuté. 
Kedykoľvek a odkiaľkoľvek môžete 

kontrolovať stav zámku.



Riadenie cez aplikáciu

Zamykajte a odomykajte svoje dvere cez 
aplikáciu, kdekoľvek na svete.

Technológia DoorSense™

Zámok skontroluje stav dverí a povie 
 vám, či sú vaše dvere pevne  

uzatvorené a uzamknuté.
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Funkcie aplikácia  
Yale Access

Monitorovanie aktivity

Vďaka oznamovaniu aktivít viete, kto a kedy 
k vám príde. Pozrite sa, kto dvere odomkol a 
či a kedy boli skutočne otvorené. Nastavte 

upozornenia, ktoré vás informujú, keď 
konkrétni ľudia dorazia domov

Prístup pre hostí

Poskytujte neobmedzené virtuálne kľúče 
platné niekoľko týždňov, niekoľko hodín 

alebo niekoľko minút. Nikdy sa už nemusíte 
trápiť stratou alebo krádežou kľúčov.
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Inteligentne spolu

Prepojte svoj inteligentný zámok Linus® s 
najvýznamnejšími systémami inteligentnej 
domácnosti, hlasovými asistentmi a 
platformami pre prenájom bytov na dovolenku 
a využívajte výhody jednoduchého ovládania 
zámku a správy prístupu.
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Každodenný život  
je jednoduchší

Vďaka našim dôveryhodným partnerom 
vám môže zámok Linus® otvoriť mnoho 
ďalších jedinečných možností vrátane 
dodávky domov, krátkodobého prenájmu 
a služieb, ako je upratovanie či stráženie 
detí – ktoré nám zjednodušia naše už tak 
mimoriadne zaneprázdnené životy.
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Funguje s ďalšími výrobkami  
z portfólia Yale Access

Inteligentné zámky  
+ modul Yale Access

Synchronizácia a SR alarmy*Inteligentná bezpečnosť Inteligentný skriňový 
zámok

*  Cloudová integrácia – Vyžaduje WiFi bridge Yale Connect a SR alebo synchronizáciu 
alarmu pre inteligentný zámok Yale (a modul) alebo nový inteligentný zámok Linus®
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www.yalelock.sk

Apple, logo Apple a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zapísané v USA a iných 
krajinách a regiónoch. App Store je servisná známka spoločnosti Apple Inc.
Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
V niektorých jazykoch a krajinách nie je Google Assistant k dispozícii.
Informácie o schopnostiach Amazon Alexa a kompatibilite v jednotlivých krajinách sú uvedené na 
internetových stránkach Amazon.
Na ovládanie tohto príslušenstva HomeKit sa odporúča najnovšia verzia systému iOS alebo iPadOS. Part of ASSA ABLOY

Trusted every day


