
Älykkäämpi tapa suojata kotisi.

Avaa ovi
älykkääseen
kotiin



Yale Smart Living -konsepti on luotu juuri sinun elämääsi sopivaksi 

- se tarjoaa turvallisuutta, helppokäyttöisyyttä ja joustavuutta arkeasi 

helpottamaan.  Smart Living -konsepti on valikoima turvajärjestelmään 

liitettäviä älylaitteita kuten erilaiset hälyttimet, tunnistimet ja kamerat. Myös 

älylukko on mahdollista liittää järjestelmän osaksi. Voit turvata kotiasi 

ja perhettäsi lähes mistä päin maailmaa tahansa käyttäjäystävällisen 

hallinnointiapplikaation avulla.

Smart Living. Älykäs kodin 
turvajärjestelmä, joka luo 
huolettomuutta.

Smart Living ja hallitset kotisi 
turvallisuutta.



Yale Smart Living  -turvajärjestelmä antaa mahdollisuuden 

turvata kotisi ja lähimmäisesi. 

Yale Smart Hub -keskusyksikkö ohjaa kotisi turvallisuutta  

halusitpa sitten varmistaa lukituksesi älylukolla tai turvata 

kotisi hälytinjärjestelmällä. Yale Smart Hub keskustelee  

järjestelmän älylaitteiden kanssa reaaliajassa ja on hallittavissa  

mobiiliapplikaatiolla. Järjestelmä on räätälöitävissä tarpeidesi 

mukaan.  

Askeleet
älykkääseen kotiin 

1  Hanki Yale Smart Home -hälytinpaketti

2  Valitse tarvitsemasi Smart Home -lisätarvikkeet

3  Valitse muut tarvitsemasi tuotteet

4  Lataa Yale Home -applikaatio
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 Smart Hub: Smart Home -hälyttimet ovat 
helposti asennettavia ja turvallisia. Smart 
Hub on järjestelmän ydin,  johon on 
mahdollista liittää max 40 lisätarviketta. 
Näin voit luoda juuri sinun kotiisi sopivan 
kokonaisuuden. 

Älylukko: Tiedät kuka, ja milloin kulkee 
kotisi ovesta, onko ovi lukossa vai auki 
ja hallinnointi helpottuu kun pystyt itse 
määrittelemään kulkuoikeuksia.

Elektroninen ovisilmä:  
Lisää käyttömukavuutta ja turvallisuutta 
perinteiseen ovisilmään verrattuna. 

 Yale Home View IP-kamerat:  Sisäkäyttöisten 
Home View IP-kameroiden HD-resoluution 
kuvia ja videoita voit tarkastella 
reaaliaikaisesti mobiiliapplikaatiossa.

  

Liiketunnistin:  Aktivoi hälytyksen, kun jokin 
liikkuu kodissasi.

Palohälytin aktivoi hälytyksen 
havaitessaan savua. 

Smart Home pistorasia:  Etäohjattava 
sisäpistorasia, jota voidaan hallinnoida 
mobiiliapplikaatiolla.

Liiketunnistin kameralla: Aktivoi 
hälytyksen ja tallentaa kuvan, kun joku 
liikkuu kotona. Kuvia voidaan tarkastella 
mobiiliapplikaatiolla.



Vaihe 1 
Hanki Smart Home -hälytinpaketti

SR-3200 hälytinpaketti

SR-3200 on mobiiliapplikaatiolla hallinnoitava langaton, 
laajennettava ja helposti asennettava kodin hälytinjärjestelmä. 
Hälytyksen syntyessä käyttäjä saa ilmoituksen siitä 
puhelimeensa. Keskusyksikössä on akkuvarmennus. Hälytin 
vaatii toimiakseen internet-liittymän. Tuotteessa ei ole 
kuukausiveloitusta.

Paketti sisältää:

• Keskusyksikön sireenillä
• Näppäimistön
• Liiketunnistimen kameralla
• Liiketunnistimen
• Kaksi ovi/ikkunatunnistinta
• Virtalähteen keskusyksikölle
• Paristot (ei vaadi kaapelointia)

Yale Smart Home -hälytinpaketilla turvaat kotisi käyttäen Yale 

Home -mobiiliapplikaatiota.  Halutessasi voit myös ostaa Smart 

Hub -keskusyksikön erikseen  ja rakentaa koko järjestelmän 

tarpeidesi mukaiseksi. 



Liiketunnistin tai 
liiketunnistin lemmikeille 
(max 27 kg eläimet) 

Aktivoi hälytyksen, kun 
joku liikkuu kotona. 

 

Huonesensori

Mittaa huoneen 
lämpötilaa sekä 
kosteusprosenttia 
ja välittää tiedot 
mobiiliapplikaatioon. 

Vaihe 2 
Valitse Smart Home -lisätarvikkeet

Keskusyksikkö (Smart Hub) on järjestelmän ydin, joka mahdollistaa 40 

lisätarvikkeen liittämisen ja näin järjestelmästä voidaan luoda juuri sinun 

tarpeisiisi sopivin.

Pistorasia

Etäohjattava sisäpistorasia, 
jota voidaan hallinnoida 
mobiiliapplikaatiosta. 

Liiketunnistin kameralla

Aktivoi hälytyksen ja tallentaa
kuvan, kun joku liikkuu kotona. 
Kuvia voidaan tarkastella
mobiiliapplikaatiolla. 

Ovi/ikkunatunnistin

Aktivoi hälytyksen, kun
ovi tai ikkuna avataan. 

Sisäsireeni

Paristoilla toimiva lisäsireeni 
sisätiloihin  (104db).

Palohälytin:

Aktivoi hälytyksen havaitessaan
savua.

Näppäimistö 

Hälyttimen päälle/pois 
kytkentään.

Kaukoavain

Hälyttimen päälle/pois 
kytkentään.

Lukkomoduuli:

Yale Doorman -älylukon 
liittämiseksi Smart Home 
-järjestelmään. 



Unohda 
kotiavaimet.
Älylukko.

Miksi enää etsisit ovella avaimia 

taskusta tai laukun pohjalta,  kun 

voit mennä  suoraan sisään koodilla 

tai kulkutunnisteella.



Vaihe 3  
Älykäs koti alkaa jo ovelta 

|  Älypuhelin

|  Näppäimistö

|  Kulkutunniste

Älykäs koti alkaa heti ovelta älykkään lukituksen tarjoamilla mahdollisuuksilla. Voit liittää 
Yale Doorman -älylukon osaksi Yale Smart Home -järjestelmääsi ja hallinnoida lukkoa Yale 
Home -mobiiliapplikaation avulla. Voit avata lukituksen avauskoodilla, kulkutunnisteella tai 
älypuhelimellasi. Tiedät kuka, ja milloin kulkee kotisi ovesta, onko ovi lukossa vai auki ja 
hallinnonti helpottuu kun pystyt itse määrittelemään kulkuoikeuksia.
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Valitse muut
tarvitsemasi tuotteet

Elektroninen ovisilmäHome View IP-kamerat

Elektroninen ovisilmä lisää 
käyttömukavuutta ja turvallisuutta 
perinteiseen ovisilmään verrattuna. 
Voit nappia painamalla tarkistaa 
kuka on oven takana. Ovisilmä 
on helppo käyttää ja asentaa jo 
olemassa olevaan reikään ilman 
oven työstämistä.

Lisätietoja www.yale.fi 

Yönäkö 

Paikallinen tallennus

Kaksisuuntainen audio

Liike- ja äänitunnistin

Kääntyvä optiikka

Voit valvoa kotisi tapahtumia yhdellä 
napin painalluksella.  Voit hallinnoida 
kameroitasi Yale Home View 
-mobiiliapplikaation avulla.



Koontinäyttö 
Aseta täysi- tai osavalvonta päälle tai poista valvonta 
käytöstä.

Valokuvat 
Tarkastele tallennettuja tapahtumia.

Vaihe 4 
Lataa Yale Home -applikaatio

Älykäs hallinnointiapplikaatio helpottaa kodin turvallisuuden seurantaa. 
Voit tarkistaa etänä,  onko hälytyslaitteet kytketty päälle tai katsoa kameran 
välittämää kuvaa kodistasi. Olet itse ajan tasalla kotisi tilanteesta, ja voit elää 
huolettomammin.

Yksi järjestelmä, yksi 
applikaatio ja Smart 
Living kokonaisuus 
on käytössäsi.

iOS 9 +

Android 4.4 +

Johtuen jatkuvasta tuotekehityksestä Yale 
applikaation käyttöliittymä voi muuttua tässä 

esitteessä kuvatusta.

Historia 
Tarkastele järjestelmäsi tapahtumia.

Testit 
Tarkista, että kaikki laitteesi toimivat oikein.

Asetukset 
Määritä järjestelmäsi asetukset ja lisää 
uusia laitteita.

Ohje ja tietoja 
Järjestelmään liittyvät ohjeet ja tiedot.

Hallinta 
Hallinnoi esimerkiksi liiketunnistinkameroita ja 
pistorasioita.



Lisätietoja Smart Living-konseptista 
www.yale.fi

Yale – the World’s favourite lock
Joka puolella maailmaa ihmiset suojaavat asioita, joista he välittävät; kotinsa, 
perheensä, omaisuutensa ja liiketoimintansa luottaen Yale-brändiin. Ylpeänä 
voimmekin todeta, että Yale on maailman suosituin lukko.

Tulevaisuuden turvallisuusratkaisut
Yale haluaa pitää kiinni arvoistaan huolehtien edelleen ihmisistä ja heidän 
kotiensa ja muiden heille tärkeiden asioiden suojaamisesta. Yalen visio on 
hyödyntää osaaminen ja vahva kokemuksensa tulevaisuuden ratkaisujen 
kehittämiseen. Vahva historia antaa luotettavan pohjan rakentaa tulevaisuutta 
kehittämällä tuotteita, jotka kuvastavat selkeästi Yalen avainarvoja: optimismi, 
välittäminen, eteenpäin pyrkiminen ja luotettavuus. 
Smart Living konsepti on tärkeä osa visiota.

Älykkäämpi tapa suojata kotisi.


