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Digital lås
med
mange
muligheder
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Den smarte måde at beskytte dit hjem på

Yale ENTR S
– opgrader din dør
med en digital lås
Yale ENTR S er en smart digital lås, som giver dig
mange muligheder for at åbne din dør.
Med ENTR S kan du åbne med din mobiltelefon,
en kode, dit fingeraftryk, en fjernbetjening eller
din almindelige nøgle.
Når du installerer ENTR S, udskifter du låsen på
indersiden af døren med den digitale lås. Resten
af låsen er intakt, og udskiftningen kan ikke ses
udefra. Der skal ikke bores nye huller i døren, når
du monterer ENTR S.
Det betyder også, at du kan tage Yale ENTR S
med dig, hvis du flytter, uden at efterlade nogen
mærker på døren.

Døren kan låses op
indefra med vridergrebet eller med et
swipe på siden
af låsen
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Åbn Yale ENTR S
med en app
Med ENTR S appen kan du åbne og låse din dør
ved at swipe på din mobiltelefon. Desuden kan du
sende digitale nøgler til venner, bekendte eller til
håndværkeren. Hvis du aktiverer den automatiske
lås, ved du, at døren altid låses, når du lukker den.

Flere muligheder for
at åbne din dør
Med ENTR S vælger du, hvordan døren skal låses
op. Du kan vælge et tastatur for at åbne med
en kode eller en fingeraftrykslæser og bruge
fingeren som nøgle. En fjernbetjening er en anden
mulighed, og du kan selvfølgelig også bruge din
almindelige nøgle. Men hvorfor overhovedet
vælge? Med Yale ENTR S kan du frit kombinere
de forskellige muligheder for at åbne døren.
Uanset hvad du vælger, slipper du for at trække
ledninger. Enhederne er batteridrevne og
kommunikerer via AES128 standard krypteret
kommunikation.

Send en digital
nøgle til dine
venner. Eller måske
til håndværkeren

Hvordan fungerer
Yale ENTR S?
Yale ENTR S har et automatisk vridergreb på
indersiden, som aktiveres ved at swipe
på låsens pegeskærm.
Låsens status – låst/ulåst – angives med LED
på låsen. Yale ENTR S bruger 6 AA-batterier.

Nem installation
Du installerer nemt Yale ENTR S på de fleste døre
med skandinavisk standard uden at bore i døren. ´
Alle nødvendige skruer, batterier og alt produktspecifikt værktøj følger med i pakken. Det eneste
værktøj, du har brug for, er en stjerneskruetrækker og eventuelt en bidetang.
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App
Med Yale ENTR S kan du åbne og låse
din dør ved at swipe på din
mobiltelefon via Yale ENTR S appen.

Fjernbetjening
Et tryk på fjernbetjeningen låser din
dør op. Du kan tilslutte op til 20 fjernbetjeninger, som altid nemt kan
deaktiveres, når de ikke længere
skal bruges.

Fingeraftrykslæser
Dit unikke fingeraftryk kan bruges
som nøgle. Det er nemt og altid lige
ved hånden. Du kan gemme op til 20
fingeraftryk. Fingeraftrykslæseren er
batteridrevet og nem at installere.
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Kode
Med et tastatur og en kode kan du
slippe for at tage en nøgle med.
Gem op til 20 forskellige koder.
Tastaturet er batteridrevet og nemt
at installere.
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Nøgle
Du kan naturligvis altid åbne
med din almindelige nøgle, hvis
du vil det. Nøglen kan selvfølgelig
kombineres med alle andre
måder at låse op på.

Fingeraftrykslæser

Tastatur

Fjernbetjening

Anvend dit
fingeraftryk
som nøgle
Använd ditt
fingeravtryck
som nyckel

Teknologi
• Digital lås til villaer og lejligheder
• Lås/lås op med din ENTR S app
på mobiltelefonen (BLE)
• Tilbehør: fingeraftrykslæser,
tastatur og fjernbetjening kan tilkøbes
• Nem installation direkte på indersiden
af døren
• Mekanisk override
• App på dansk
• Bruger 6 AA-batterier (medfølger)
• Skruer og monteringsdele er inkluderet
• CE-certificeret
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