
YALE LINUS - ÄLYLUKITUS
TUOTEKORTTI 

Yale Linus® on turvallinen älylukko, joka mahdollistaa oven avaamisen ja lukitsemisen monella tavalla. Älykkäällä vään-
tönupilla varustetun Yale Linuksen voi avata älypuhelimella, mekaanisella avaimella tai koodilla. Lukituksen etähallinta 
on mahdollista erillisen WiFi Bridge-lisävarusteen avulla. Älykäs Linus toimii helppokäyttöisellä Yale Access-sovelluksel-
la. Yale Linus on saatavilla asennettuna lähes kaikkiin Tiivin ulko-oviin. 

YALE LINUS - OMINAISUUDET
• Soveltuu lukkorunkoihin LC102 ja LC190 

• Ulkopuolelle avainpesä Abloy Easy, jolloin vara-

käyttö mekaanisella avaimella mahdollista

• Mobiiliavainten jako ja pääsyoikeuksien hallinta  

• Lukittumisen määrittely

 - Automaattilukitus (vain LC102)

 - Automaattiavaus; lukitus aukeaa ovea  

 lähestyttäessä

• Oven sisäpuolelle asennettava älulukko on lämpi-

mässä tilassa eivätkä ulkolämpötilat vaikuta lukon 

toimintaan.

• Patteritoiminen (4xAA); ei vaadi sähköä eikä putki-

tuksia ovilehteen

• Toimii iOS- ja Android- käyttöjärjestelmillä
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AVAIMETON ÄLYLUKKO
Yale Linus muuttaa tavallisen lukon älylukoksi ja älypuhelimen avaimeksi. Yale 
Linus –älylukko asennetaan mekaanisen lukituksen yhteyteen, oven sisäpuolelle 
tavallisen vääntönupin tilalle. Yale Linus toimii puhelimeen asennettavalla ilmai-
sella Yale Access –sovelluksella ja Bluetooth-yhteydellä.

Oven ulkopuolelle asennetaan aina avainpesä, jolloin oven voi avata halutessaan 
myös tavallisella avaimella. Oven ulkopuolelle Linuksen älykkäät ominaisuudet 
eivät näy. 

USEITA TOIMINTOJA
Automaattinen lukinta
• Ovi lukittuu automaattisesti kotoa lähtiessä, joko heti oven sulkemisen jäl-

keen tai Yale Access -sovelluksessa asetettavan viiveen jälkeen.

Automaattinen avaus
• Oven lukitus avautuu automaattisesti, kun saavutaan takaisin kotiovelle ja 

ovi voidaan avata painikkeesta ilman avaimia. Automaattiavaus asetetaan 
toimintaan Yale Access-sovelluksessa.

Mobiiliavaimet 
• Suojatut avaimet voidaan tarvittaessa lähettää puhelimella Yale                     

Access-sovelluksella.

Koodilukitus
• Lisävaruste Yale Smart keypad –näppäimistö mahdollistaa lukituksen 

avaamisen näppäinkoodilla.
• Näppäimistöllä voi olla jopa 200 käyttäjäkoodia.

Etähallinta 
• Vvaatii lisävarusteena hankittavan Yale Connect Wi-Fi Bridgen.
• Mahdollistaa etäavauksen, kulunvalvonnan ja automaattiset ilmoitukset. 
• Doorsense-tekniikka kertoo, onko ovi kunnolla kiinni tai jäänyt raolleen.

SAATAVUUS
Yale Linus on valittavissa seuraaviin Tiivi-oviin:
• Tiivi Ulko-ovi
• Tiivi Ulko-ovi 60
• Tiivi Ulko-ovi DB
• Tiivi Palo-ovi EI15
• Tiivi Puupaneliovi

Yale Linuksessa 
yhdistyvät 
tyylikkyys, 
palkittu muotoilu 
ja huipputason 
teknologia. 

Yale Linus on saatavilla 
hopean värisenä ja 
mustana.

Tiivi varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotekortin kuvissa saattaa esiintyä 
varusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Varmista aina lopullinen toimitussisältö Tiivi-edustajaltasi.  www.tiivi.fi Myyntipalvelu 0800 184 484


