
The smarter way to protect your home.



Yale Smart Living er designet til dit liv – systemet giver dig den sikkerhed, 
bekvemmelighed og fleksibilitet som du har brug for, og brugervenligheden er i 
top. Yale Smart Living er et system af forbundne, smarte og sikre enheder som 
fx alarmer, kameraer og elektroniske låse. Det betyder, at du kan beskytte dit 
hjem og dine kære – næsten uanset hvor i verden du befinder dig, og det sker 
med Yale Smart Livings brugervenlige app.

Giv adgang på afstand når du ikke er hjemme, se hvad der foregår i dit hjem 
via kameraer og få besked om nødsituationer uanset hvor du er...
Smart Living giver dig total kontrol. 

Smart Living. Det intelligente 
sikkerhedssystem som giver 
dig komplet ro i sindet.





Slap helt af... med Yale Smart Living har du 
altid kontrollen, uanset hvor du befinder dig.



Yale Smart Living er sikkert, nemt at udvide, hurtigt 
at installere og kan tilgås via din smartphone 
– uanset hvor du befinder dig. Hubben er hjertet i 
systemet, hvor du kan tilføje op til 40 enheder. På 
den måde kan du få et system der passer perfekt til 
dit hjem.

Nemt at installere 
Enhederne er klar til brug og skal ikke tilsluttes 

kabler. I startpakken er enhederne linket til hubben, 

så det er nemt og simpelt at opsætte dem.

Sikkert
Yale bruger 868MHz teknologi – en frekvens som er 

kontrolleret og overvåget med så få interferenser som 

muligt. Derudover leveres der også maksimal oppetid 

og sikkerhed. 

Brugervenligt
Med den intelligente app får du en komplet oversigt 

over sikkerheden i dit hjem. Uanset om du vil tjekke 

om alarmen er tilkoblet eller kigge på billeder fra et 

kamera – så har du total kontrol, og det giver ro i 

sindet.

Beskyt dit hjem med et system 
som passer dig perfekt

Yale Smart Living

3 nemme trin til 
Smart Living  

1   
En startpakke eller en hub er alt hvad 
du skal bruge for at komme igang.

2  
Du kan tilføje op til 40 enheder. fx 
kamera, PIR bevægelsessensor eller 
røgalarm i dit Yale Smart Living system. 

3   
Yale Smart Living tilbehøret er klar til 
brug. Du skal derfor kun hente appen, 
montere enhederne og aktivere hubben 
og afprøve systemet – det er da simpelt!

Startpakke 
eller hub

Tilføjelse  
af tilbehør

Nem  
installation





I et smart hjem er låsene koblet op, 

så der er fuld kontrol over, hvem der 

kommer og går. Det er også altid muligt 

at se låsens og dørens status – og 

sådan fjernes det besvær, der til tider har 

været med traditionelle nøgler. 

Et smart hjem 
starter med en 
smart dør!
Vi åbner døre til smarte hjem 
i hele verden – vink farvel til 
dine nøgler

Fjernbetjening

PTZ kameraet kan give dig ro i sindet 

– for med det, kan du i HD 720 kvalitet 

se, hvad der sker derhjemme. Du kan

rotere kameraet, ændre på den vinkel 

kameraet viser og zoome ind og ud.

Det hele kan styres fra din smartphone 

eller tablet.

 

Kameraet holder øje 
med dit hjem 

Smarte låse og kameraer 

Smartphone

Fingeraftrykslæser



The smarter way to protect your home.

Find mere information om Yale Smart Living produkter på
www.yale.dk

Yale – The World’s Favourite Lock
Overalt i verden tager folk et bevidst valg, for at sikre deres hjem, familie og 
værdier med et brand, som de stoler på. Derfor er vi glade for at kunne sige,  
at Yale er ‘The World’s Favourite Lock’.

Tager sikkerheden ind i fremtiden
Med sin solide baggrund kan Yale til stadighed sikre folk og deres værdier. 
Yale’s vision er at bruge fortidens erfaringer til at skabe fremtidens sikring og 
designe produkter der lever op til Yale-brandets værdier om at skabe optimisme, 
omsorg, fremskridt, troværdighed og tilgængelighed – og Yale Smart Living er  
en vigtig del af den vision. 
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