
Chytrá domácnost 
S chytrým zámkem Linus® 



Společnosti Yale důvěřují 
každodenně milióny lidí, 
protože pro ně zabezpečuje 
to nejdůležitější.
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Naše inovace chrání jejich domovy, 
rodiny a majetek již déle než 180 let. 
Postupně jsme se přeměnili z lídra v 
oblasti mechanických zámků
na poskytovatele inovací pro propojené 
chytré zámky a domovy. Snažíme se 
neustále posouvat hranice se stále se 
měnícím světě. 

Byli jsme zde pro vaše prarodiče
(a pravděpodobně jejich prarodiče)
a budeme zde i pro vaše děti.
 
Dnes a každý den v budoucnu.
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Ochrana  
domova a klid
Pro váš domov. Pro vše, co milujete. Pro vás.

Společnost Yale vám každodenně nabízí 
spolehlivé pohodlí a bezpečnost vašeho domova 
díky chytrým zabezpečovacím produktům a 
snadno použitelné aplikaci Yale Access.

Jsme zde, abychom vám pomohli ochránit to, na 
čem záleží nejvíc.
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Zdokonalte zabezpečení svých  
dveří bezklíčovým dveřním 
zámkem, který zvýší vaši 
bezpečnost a zjednoduší vám život. 
Elegantní design v kombinaci s 
nejmodernějšími technologiemi.

Chytrý zámek Linus® je bezpečný dveřní zámek, který 
vám umožňuje dveře zamykat či odemykat bez ohledu na 
to, kde se právě nacházíte. Můžete využívat bezklíčového 
vstupu, kontrolovat, kdo přichází a kdy, poskytovat hostům 
virtuální klíče a kontrolovat, zda jsou dveře otevřené či 
zavřené. Užijete si naprostou pohodu a klid s vědomím, že 
vás chrání nejnovější chytrý zámek společnosti Yale, která 
má přes 180 let zkušeností v oblasti zabezpečení.
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Chytrý zámek Linus®
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Elegantní design v kombinaci s 
nejmodernějšími technologiemi. 2020

smart product 



Naprostá kontrola 
přímo z vaší ruky

Přeměňte svůj chytrý telefon nebo hodinky 
Apple Watch na svůj klíč. Intuitivní aplikace 
Yale Access pro vaše zařízení se systémem 
Android nebo iOS vám umožní spravovat 
vstup do vašeho domova na dálku.* Sdílejte 
přístup s lidmi, kterým důvěřujete, sledujte 
jejich aktivitu a mějte včas informace o 
jejich pohybu díky zasílaným oznámením.
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*  Pro funkce, jako je zamykání/odemykání dveří na dálku, okamžitá 
upozornění na telefon a integraci, například hlasových asistentek, 
je nutný WiFi bridge Yale Connect



Instalace je hračka

Chytrý zámek Linus® se snadno 
namontuje na současnou vložku 
zámku na vnitřní straně vašich 
vchodových dveří, takže si můžete 
ponechat své původní klíče a dále 
je používat. Vaše vchodové dveře 
budou zvnějšku vypadat stejně jako 
předtím – bez jakéhokoliv náznaku 
chytrých technologií.
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Automatické uzamčení 
a odemčení při 
příchodu a odchodu

Pro váš klid umí funkce Auto-Lock 
automaticky uzamknout dveře při vašem 
odchodu za každodenními povinnostmi, a 
to buď hned po zavření dveří, nebo po době 
nastavené přes aplikaci Yale Access. Když 
se vrátíte domů a přistoupíte ke dveřím, 
funkce Auto-Unlock je zase díky technologii 
geofencing odemkne, takže nemusíte 
složitě své klíče někde hledat.
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Díky aplikaci Yale 
Access umožníte 
vstup bez ohledu  
na to, kde se  
právě nacházíte

Vzdálený přístup znamená, že 
umožníte vstup rodině, přátelům 
a důvěryhodným návštěvníkům, 
například uklízečce nebo řidiči 
dodávkové služby – odkudkoliv – 
pokud je zámek Linus® spárován s 
WiFi bridgem Yale Connect. Pokud 
někdo při odchodu zapomene 
zamknout, postaráte se o to jedním 
poklepáním prstem.
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Bezpečnost a jistota

Vaše bezpečnost je naší každodenní 
prací. Účet Yale Access je chráněn 
dvouúrovňovým ověřením, což 
znamená, že kromě hesla budete muset 
ověřit svou totožnost buď e-mailem, 
nebo telefonním číslem.

Náš chytrý zámek Linus® používá k šifrování technologii 
Bluetooth Low Energy (BLE). Kromě zabezpečení 
samotné technologie Bluetooth používáme také 
šifrování AES 128 a TLS, které se obecně označuje jako 
zabezpečení na úrovni bank. Pokud svůj telefon ztratíte, 
můžete svůj účet Yale Access i všechny virtuální klíče 
kdykoliv deaktivovat.
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Technické údaje chytrého  
zámku Linus®

Ovládání přes aplikaci

Spravujte přístup do svého  
domu odkudkoliv díky 
 aplikaci Yale Access

Snadná instalace

Vhodné pro mnoho  
různých dveří

Automatické zamykání

Automatické uzamčení a 
odemčení, když jste nablízku
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• Funkce dálkové obsluhy 

(nutný WiFi bridge Yale 

Connect)

• Správa hostů 

• Monitorování aktivity  

a oznámení

•  Technologie DoorSense™: 

budete informováni,  

pokud budou vaše dveře 

zavřeny nebo ponechané 

otevřené dokořán

•  Na výběr jsou dvě barvy  

dle vašeho domova 

Kompatibilita zámku

Vhodné pro mnoho různých dveří – Je váš zámek kompatibilní? 
Navštivte stránku pro kontrolu kompatibility na našich internetových 
stránkách, najdete na ni doporučení pro různé vložky dostupné ve 
vaší zemi.

Požadavky 
Bezplatná aplikace Yale Access pro chytré telefony se systémy  
iOS a Android

Frekvence pro komunikaci mezi 
zámkem Linus® a příslušenstvím

Verze Bluetooth: 4,2–2,4 GHz

Technologie mezi zámkem Linus® 
a chytrým telefonem

Bluetooth přímo nebo přes Bluetooth a WiFi při spárování WiFi  
bridge Yale Connect.

Dvouúrovňové zabezpečení
Váš účet Yale Access je chráněn dvouúrovňovým ověřením, což 
znamená, že kromě hesla zkontroluje systém vaši totožnost na 
základě e-mailu nebo telefonního čísla.

Šifrování 
Chytrý zámek Linus® používá pro vaše data šifrování technologií 
Bluetooth Low Energy (BLE) i šifrování AES 128 bit a TLS, které se 
obecně označuje jako zabezpečení na úrovni bank.

Rozměry výrobku Šířka 58 mm, hloubka 58 mm a délka 150 mm.

Hmotnost výrobku 623 g včetně baterií

Typy baterií
4xAA (doporučené alkalické) pro chytrý zámek. Baterie jsou  
součástí dodávky.

Jak to funguje:

Stáhněte si naši bezplatnou aplikaci Yale Access pro systém iOS a Android. Náš chytrý 
zámek Linus® funguje s našimi výrobky Yale Access – více informací najdete na našich 
internetových stránkách.
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Chytrá klávesnice Yale Smart Keypad

Ideální pro děti, hosty nebo vaši uklízečku,  
když se mají dostat do vašeho domu bez  
tradičního klíče nebo chytrého telefonu.

Snadné použití pro každého

Dokonalé pro hosty, službu 
venčení psa, uklízečku, řemeslníky 

či obchodníky, kteří vyžadují 
přístup do vašeho domu.

Máte přehled o tom, kdo a  
kdy k vám přichází

Díky jedinečným kódům každého 
hosta můžete sledovat, kdo k vám 

domů přišel.

Užívejte si svůj klid

Buďte v klidu – své dveře můžete 
kdykoliv uzamknout, i když se vám 
v telefonu vybije baterie nebo svůj 
chytrý telefon nebo klíče ztratíte.

WiFi bridge Yale Connect

Pro funkce, jako je zamykání/odemykání  
dveří na dálku, okamžitá upozornění na  
telefon a integraci hlasových asistentek.

Můžete integrovat různé 
aplikace, například hla 

sové asistenty 

Pomocí zařízení s hlasovými 
asistentkami můžete kdykoliv 
dveře odemykat (pomocí PIN  

kódu *), bezpečně je zamy 
kat a kontrolovat stav svého 

chytrého zámku.e.

Otevřete dveře, i když  
nejste doma

Ze svého chytrého telefonu 
okamžitě odemknete 

návštěvníkům dveře na dálku a 
zase je za nimi zamknete, ať už 

 jste kdekoliv.e.

Kontrola přístupu 
 odkudkoliv

Vždy budete mít přehled o tom, 
kdo a kdy přichází a jestli jsou 
dveře zamčené či odemčené. 
Kdykoliv a odkudkoliv můžete 

kontrolovat stav zámku.



Řízení přes aplikaci

Zamykejte a odemykejte své dveře  
přes aplikaci, kdekoliv na světě.

Technologie DoorSense™

Zámek zkontroluje stav dveří a  
řekne vám, zda jsou vaše dveře  

pevně uzavřeny a uzamčeny.
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Funkce aplikace  
Yale Access 

Monitorování aktivity

Díky oznamování aktivit víte, kdo a  
kdy k vám přijde. Podívejte se, kdo dveře 

odemkl a zda a kdy byly skutečně otevřeny. 
Nastavte upozornění, která vás informují, 

když konkrétní lidé dorazí domů

Přístup pro hosty

Poskytujte neomezené virtuální klíče  
platné několik týdnů, několik hodin nebo 
několik minut. Nikdy se již nemusíte trápit 

ztrátou nebo krádeží klíčů.
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Chytře spolu

Propojte svůj chytrý zámek Linus®  
s nejvýznamnějšími systémy chytré domácnosti, 
hlasovými asistenty a platformami pro pronájem 
bytů na dovolenou a využívejte výhod snadného 
ovládání zámku a správy přístupu.
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Každodenní život  
je jednodušší

Díky našim důvěryhodným partnerům 
vám může zámek Linus® otevřít mnoho 
dalších jedinečných možností, včetně 
dodávky domů, krátkodobého pronájmu 
a služeb, jako je úklid či hlídání dětí 
– které nám zjednoduší naše již tak 
mimořádně zaneprázdněné životy.
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Funguje s dalšími výrobky  
z portfolia Yale Access

Chytré zámky + 
modul Yale Access

Synchronizace a SR alarmy*Chytrá bezpečnost Chytrý skříňový zámek

*  Cloudová integrace – Vyžaduje WiFi bridge Yale Connect a SR nebo synchronizaci 
alarmu pro chytrý zámek Yale (a modul) nebo nový chytrý zámek Linus®
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www.yalelock.cz

Apple, logo Apple a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. zapsané v USA a jiných 
zemích a regionech. App Store je servisní známka společnosti Apple Inc.
Google a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
V některých jazycích a zemích není Google Assistant k dispozici.
Informace o dovednostech Amazon Alexa a kompatibilitě v jednotlivých zemích jsou uvedeny na 
internetových stránkách Amazon.
Pro ovládání tohoto příslušenství HomeKit je doporučena nejnovější verze systému iOS nebo iPadOS. Part of ASSA ABLOY

Trusted every day


