
Nutikam viis kaitsta oma kodu.

Liitu  
ühendatud  
turvalisuse  
maailmaga



Yale Smart Living on loodud kooskõlas sinu elustiiliga,  
pakkudes vajalikku turvatunnet, mugavust ja paindlikkust.  
Kasutamine on ülimalt lihtne. Süsteem koosneb omavahel  
ühendatud nutikatest turvaseadmetest nagu häireseadmed  
ja nutilukud ning jälgimisseadmed, mis võimaldavad sul  
kasutajasõbraliku mobiilirakenduse abil kaitsta oma kodu  
ja lähedasi ükskõik millisest maailma nurgast.

Smart Living. 
Nutikas turvasüsteem, mis 
tagab sulle täieliku meelerahu.

Süsteemi abil saad avada ust 
külalistele, juhtida elektripistikute 
tööd, võrgukaameraid ja 
tulekahjusignalisatsiooni  
ning anda hädaolukorras 
turvahäire, kus iganes sa ise  
ka parasjagu ei asuks ... 

Smart Living tagab, et kõik  
on täielikult sinu kontrolli all.



Turvalahendus Yale Smart Living aitab sul  
kaitsta oma kodu ja lähedasi. 

Smart Living keskus hoiab kõik asjad kontrolli all –  
saad lukustada uksed nutika lukuga või kaitsta kodu 
häiresüsteemiga. Yale'i turvasüsteemi nutikas keskus  
suhtleb reaalajas erinevate seadmetega ning mobiil- 
rakenduse kaudu ka sinu nutitelefoniga.  
Kohanda süsteem oma vajadustele ning juhi kõiki  
seadmeid nutitelefoniga ükskõik millisest maailma  
nurgast. 

Turvalahendus 
Yale Smart Living

1. samm  Osta nutikas keskus

2. samm  Vali häireseadmed

3. samm  Vali nutikas ukselukk

4. samm  Laadi alla mobiilirakendus Yale Home
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Smart Living on terviklik turvalahendus.  
Kaitse oma kodu süsteemiga, mis sobib just sulle. 
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 Nutikas keskus: Nutikad häireseadmed 
on turvalised, laiendatavad ja hõlpsasti 
paigaldatavad ning neid saab alati ja mis 
tahes kohast nutitelefoni abil juhtida. 
Ühendatud süsteemi südameks on nutikas 
keskus, millega saab liita kuni 40 seadet, 
et kohandada süsteem just sinu kodu 
vajadustele. 

Nutikas ukselukk: Sellega ei vaja sa 
mingeid võtmeid. Saad avada kas koodi, 
kiibi või mobiiliga. 

Digitaalne uksesilm: Tutvu valikuga  
meie standardsetest digitaalsetest 
uksesilmadest, millel on mitmesugused 
funktsioonid, mis vastavad just sinu 
vajadustele. 

 Yale'i sisekaamera tagab meelerahu, 
võimaldades sul igast maailma nurgast 
nutitelefonist kõrgkvaliteetse videopildi 
vahendusel näha ja kuulda, mis toimub  
sinu kodus. Pöördkaameraga mudeli  
eeliseks on see, et panoraamimise, 
kallutamise ja suumimise funktsioonid 
võimaldavad sul ka toas ringi vaadata  

Infrapuna-liikumisandur: Häire käivitub,  
kui keegi kõnnib ümber maja, kuid ei reageeri 
kuni 27 kg kaaluva lemmiklooma liikumisele. 

Suitsuandur annab häire,  
kui see tuvastab suitsu. 

Nutika lüliti abil saad kodumasinaid 
nutitelefoni abil eemalt sisse ja välja lülitada. 

Infrapunaanduriga kaamera annab häiret 
ja teeb fotosid, kui keegi liigub majas ringi. 
Fotosid saad vaadata nutitelefonis.



1. samm 
Osta nutikas keskus

SR-1100i – klahvistikuga juhitav 
süsteem, mis sobib ideaalselt 
väikesesse majja või korterisse. 

SR-1200e – standardne klahvistikuga 
juhitav süsteem, mis sobib ideaalselt 
eramajja. Süsteemiga saad liita kuni 
20 lisaseadet, et kohandada see  
oma kodu vajadustele.

SR-2100i – stardikomplekt,  
mis sobib eramajja või korterisse. 
Yale'i nutikas keskus on varustatud 
valju helisignaaliga.

SR-3200i – Smart Home’i süsteem 
koos kaameraga. Nutitelefoni abil 
saad igal ajal vaadata, mis toimub 
sinu kodus, ning käivitada ka 
häiresüsteemi. 

SR-3800i – Smart Home’i sarja kuuluv 
süsteem, mis on varustatud täiendava 
GSM-funktsiooniga. GSM-iga süsteem 
sarnaneb kaameraga süsteemile, kuid 
sellel on teistsugune keskus. SR3800i 
– tänu kaksikühendusele tagab see 
süsteem meelerahu ja turvalisuse, kus 
iganes sa ka ei asu. Loo ühendus 
võrgu kaudu ja/või sisesta SIM-kaart. 

GSM-tehnoloogia on varulahendus 
juhuks, kui internetiühendus katkeb. 
See häiresüsteem sobib ideaalselt 
näiteks suvilasse või maakoju, kus 
puudub internetiühendus. 

Smart Home’i häireseadmete komplektid Häireseadmete standardkomplektid 

Yale häireseadmete komplektide hulgast leiad endale sobiva  
lahenduse. Valikus on häireseadmete standardkomplekt või  
Smart Home komplekt. Smart Home’i komplektiga saad  
kaitsta oma kodu Yale'i mobiilirakenduse kaudu. 

Keskuse saad osta ka eraldi ja koostada  
oma vajadustele vastava süsteemi ise. 

Tervikliku turvalahenduse loomiseks on tuhandeid võimalusi. 

NB! Standardset häiresüsteemi ei saa juhtida  
mobiilirakenduse abil ning nutikas keskus  
ei ole vajalik.



PIR standard  
või Pet PIR  
(kuni üks 27 kg lemmik- 
loom – ainult PET PIRi 
jaoks)) 

Seade annab häiret, kui 
keegi liigub majas ringi. 

Infrapunaanduriga 
kaamera

Annab häiret ja teeb 
fotosid, kui keegi liigub 
majas ringi. Fotosid saab 
vaadata nutitelefonis. 

Infrapunaanduriga 
videokaamera

Teeb 10-sekundise video, 
kui keegi liigub majas 
ringi. Videot saab vaadata 
nutitelefonis. 

Infrapunaanduriga 
välikaamera:  

868 MHz sagedusel 
patareidel töötava 
kaamera abil saab jälgida  
piiratud õueala.

Ukse- ja aknakontakt

Häire käivitub ukse või 
akna avamisel. 

Klahvistikuga pult 

Turvasüsteemi 
aktiveerimiseks/
inaktiveerimiseks ja 
programmeerimiseks.

Paanikanupp

Häire andmiseks 
hädaolukorras.

Võtmepult

Kaugjuhtimispult 
turvasüsteemi  
aktiveerimiseks/
inaktiveerimiseks 
.

Väline häiresignaal 

LED-tulega varustatud, 
patareidel töötav vali 
104-detsibelline väline 
häiresignaal.

Täiendav sisene 
häiresignaal

Patareidel töötav vali 
104-detsibelline sisene 
häiresignaal. 
  

Lüliti

Võimaldab kodumasinaid 
nutitelefoni abil eemalt 
sisse ja välja lülitada. 

Ruumiandur 

Mõõdab temperatuuri/
niiskust ruumis  
ja edastab teabe 
nutitelefonile. 

Suitsuandur  

Suitsuandur annab häiret,  
kui see tuvastab suitsu.

2. samm  
Vali häireseadmed 

Saadaval on lai valik lisaseadmeid; võid oma keskusega liita kuni 40 erinevat 
lisaseadet. 



Turvalisus,  
mugavus  
ja nutikas juhtimine

Ära otsi enam oma võtmeid,  
vaid kasuta võtmeta lahendust;  
Yale Doorman nutikas ukselukk



Nutikas kodu algab nutikast uksest. 

Kõrgtehnoloogiline nutikas lukk on ühendatud häiresüsteemiga Yale Smart Home keskuse abil –  
ukse avamine Yale`i mobiilirakendusega lülitab häire automaatselt välja. Lukk avaneb koodi, kiibi või 
mobiilirakenduse abil ning sellel on automaatlukustuse funktsioon, mis tagab, et sinu kodu on alati 
kaitstud. Luku sissepääsu õiguste andmine ja kustutamine toimub mobiilirakendusega. Lisaks 
võimaldab anda ka ajalisi sissepääsu õigusi ning jälgida kasutamist.

Yale'i turvasüsteemi Smart Living kuuluvate nutikate ukselukkude valik on suur ning eri turgudel 
pakutakse erinevaid lukke. Lisateabe saamiseks võtke ühendust ASSA ABLOY Baltic edasimüüjatega.

3. samm  
Vali nutikas ukselukk 

+ + =

KIIP

Avamine kiibiga. 
Kõrgeima turvalisuse 
soovi puhul saab 
kiipi kombineerida ka 
koodiga. Kadunud kiipi 
on lihtne süsteemist 
eemaldada. 

AUTOMAATNE 
LUKUSTUS

Automaatse lukustuse 
kasutamisel olete 
alati kindel, et uks on 
lukustatud. Võite alati 
koodiga ja kiibiga avada 
või mobiilirakendusega.

24 TUNNI KOOD 

Saate hõlpsasti luua 
24-tunnise koodi
ajutisele külalisele. 
Kood kustutatakse 
automaatselt pärast  
24 tundi või kui 
kustutate selle käsitsi.

KOOD

Kõikidel pereliikmetel 
võib olla oma kood. 
Lisaks saate hõlpsasti 
luua koodi külastajatele. 
Süsteem võimaldab 
kasutada kuni 
10 kasutajakoodi.

MOBIILIRAKENDUS

Lukustage ja avage 
kaugelt või jälgige 
luku kasutamist. Luku 
haldamine ehk koodide 
ja kiipide lisamine või 
kustutamine toimub läbi 
mobiilirakenduse.

AJASTATUD KOOD

Koodidele ja kiipidele 
saab määrata 
sissepääsu õigused 
teatud  päevadel ja 
kellaaegadel (nõuab 
mobiilirakendust).



Juhtpaneel  
Aktiveeri turvasüsteem täielikult või osaliselt  
või lülita see välja.

Kaamera/pildid 
Vaata, mis toimub.

Juhtimine 
Juhi kõiki seadmeid, näiteks  
infrapunaanduriga kaameraid.

Ajalugu 
Sündmuste logi, kuhu on salvestatud kõik,  
mis on süsteemis hiljuti toimunud.

Kontroll 
Vaata järele, kas kõik seadmed töötavad  
nii nagu vaja.

Seaded 
Häälesta oma süsteem  
ja lisa täiendavaid andureid.

Kasutajateave 
Kogu teave, mida vajad, et turvasüsteemi  
võimalusi maksimaalselt ära kasutada.

4. samm  
Laadi alla mobiilirakendus

Nutikas sissepääsukontroll, teavitused ja turvaline tehnoloogia tagavad sulle 
suurima meelerahu. Ära muretse selle üle, kas su kodu on kaitstud ja valve all või 
kuidas saad koju kui oled kaotanud võtmed. Lihtsa ja nutika mobiilirakenduse abil 
saad avada ukse, lülitada välja häiresüsteemi ja jälgida, mis toimub sinu kodus. 

Üks süsteem,  
üks mobiilirakendus – 
naudi turvalisust  
Smart Living  
turvasüsteemiga

iOS 9 +

Android 4.4 +

Kuna arendustegevus jätkub pidevalt,  
võib selle toote kasutajaliidese välimus  

Yale'i mobiilirakenduses olla erinev.



Yale Smart Living kaamerate abil saab koduomanik ühe nupuvajutusega  
oma varale pilgu peale heita. 

Lisa täiendavaid 
turvatooteid

lisateave veebis www.yalelock.com 

Digitaalsed uksesilmad

Meie digitaalsed uksesilmad muudavad 
sinu kodu veelgi turvalisemaks. Saad 
kontrollida, kes on ukse taga, nii tavalise 
uksesilmaga kui ka kõrgtehnoloogilise 
mudeliga, mis on varustatud liikumisanduri, 
automaatse pildistamisfunktsiooni, 
öörežiimi ja SD-kaardipesaga.

Kõik-ühes välikaamera 

Reaalajas vaade ja 
vestlus, liikumisandur ja 
sisseehitatud prožektor. 
Kõik-ühes välikaamera 
hoolitseb teie kodu 
turvalisuse eest kus 
iganes te olete.

WiFi sisekaamera

Yale sisekaamerate abil 
saate jälgida mis toimub 
teie kodus, isegi kui olete 
eemal. Läbi Yale View äpi 
on teil võimalik näha, kes 
saabub koju esimesena, 
kuulata ja rääkida oma 
lemmikloomadega ja 
pereliikmetega.  



Lisateavet Smart Living sarja toodete kohta vaata
www.yalelock.com/smart-living

Yale – populaarseim lukk maailmas
Kogu maailmas kaitsevad inimesed seda, mis on neile kallis – kodu, peret,  
isiklikku vara ja äri – vahenditega, mida nad usaldavad kõige rohkem – Yale'i 
toodetega. Just seepärast ütleme uhkusega, et Yale on kogu maailma lemmiklukk.

Yale viib turvalisuse uuele tasemele
Oma ainulaadsele pärandile tuginedes jätkab Yale inimeste ja nende lemmikasjade 
eest hoolitsemist. Meie nägemuses kasutab Yale oma pärandit ja kohandab selle 
tuleviku vajadustele, luues tooteid, mis kajastavad Yale'i kaubamärgi põhiväärtusi: 
optimismi sisendamine, hoolivus, edasiliikumine, usaldusväärsus ja kättesaadavus. 
Visiooni põhikomponendiks on Smart Living.

Nutikam viis kaitsta oma kodu.

Vaata lisaks  
meie liitreaalsus -
rakenduse abil!

Mine Google Play rakenduste poodi 
App Store ja leia: Yale AR Experience 
Paigalda tasuta rakendus, skaneeri 
kujutis ja suhtle Yale'i turvalahendusega 
liitreaaluses. 
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