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Uusi Yale Doorman L3 on moderni avaimeton älylukko, jossa on mobiilikäyttö vakiona. Se on entistäkin 
älykkäämpi, tyylikkäämpi ja helppokäyttöisempi. Yale Doorman L3 -älylukon avaamiseen voi käyttää koo-
dia, älypuhelinta tai kulkutunnistetta (erillinen lisävaruste). Yale Connect Wi-Fi Bridge -lisäosa mahdollistaa 
älylukon etähallinnan kätevän Yale Access -sovelluksen avulla. 

HELPPO JA TURVALLINEN LUKITUS
Yale Doorman L3 on helppo avata koodilla ja älypuhelimella. Auto-

maattinen lukintatoiminto huolehtii oven lukitsemisesta. Valaistu 

näppäimistö helpottaa lukon käyttöä myös pimeässä. Sisäpuolen 

painikkeen erillinen avauskytkin takaa turvatun avauksen. Näin 

voidaan ehkäistä tahaton oven avautuminen esim. pienten lasten 

toimesta, ja tuote sopii paremmin myös lemmikkikoteihin. Älylukon 

sisäänrakennettu hälytin ilmoittaa lukkoon kohdistuvista murtoyri-

tyksistä.

YALE ACCESS -SOVELLUS
Yale Access -sovelluksen avulla älylukkoa voidaan hallita älypu-

helimella. Sovellluksen käyttäminen tuo Yale Doorman L3 -äly-

lukkoon uusia ominaisuuksia, kuten mobiiliavauksen, virtuaali-

avaimien jakamisen, määritettävän lukitusviiveen sekä lokitiedot. 

Yale Access -sovellus mahdollistaa myös automaattiavauksen * ja 

etäohjausmahdollisuuden **.  Yale Access -sovellus toimii iOS- ja 

Android-laitteissa.

* Automaattiavaustoiminnon toimintavarmuus riippuu puhe-

limen mallista ja asetuksista.

** Vaatii lisäksi Yale Connect Wi-Fi Bridge -lisäosan

 

VAATIVIIN OLOSUHTEISIIN
Yale Doorman L3 on suunniteltu kestämään varmasti ja luotet-

tavasti pohjoismaisissa sääolosuhteissa. IP55 -luokitus takaa 

sopivuuden ulkokäyttöön. UV-suojattu pinta kestää pitkäaikaista 

altistusta auringolle ja kosteudelle. 

SAATAVUUS
Yale Doorman L3 on saatavilla asennettuna Tiivin ulko-oviin, 

DB-oviin, Terassi-, Terassi Alu- ja Terassi Alu Kuulto-oviin, ECO 

Puuoviin sekä EI15 ja EI30 Palo-oviin.

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

YALE ACCESS-SOVELLUKSEN TOIMINNOT

Yale Connect Wi-Fi Bridge -lisäosa.

Lukituksen hallinta
Avaa ja lukitse mobiilisovelluksella.

Käytön seuranta
Tapahtumalokista näet kuka ovesta 
on kulkenut ja milloin.

Vieraiden pääsy
Voit lähettää virtuaaliavaimia ja
rajoittaa niiden voimassaoloa
minuuteista viikkoihin.

Tyylikäs Yale Doorman L3 on saatavilla mattamustana ja 
harjatulla teräspinnalla. 
Sisäänrakennettu ovikello soi lukon sisäyksikössä. Tiedät, 
että joku on ovella ja voit halutessasi avata oven myös 
matkapuhelimella.


