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An ASSA ABLOY Group brand

Yale Doorman digitalt lås för hemmet
Yale Doorman är det bekväma låset utan nycklar
Nu är det inte längre ett problem med förlorade nycklar.
Med Yale Doorman öppnar du enkelt med kod eller
nyckelbricka, alternativt både och. En förlorad nyckelbricka spärrar du enkelt för att återställa säkerheten.
Aktivera funktionen automatisk låsning för att veta att
dörren alltid är låst när den är stängd. Du kan även styra
ditt larm* med ditt Yale Doorman. Larmet stängs då av
automatiskt när du låser upp din dörr.
Enkelt och bekvämt.
*För närvarande är Yale Doorman kompatibelt med Verisure, Sector Alarm och Aptus.

Styr ditt lås med en app
Om du kopplar upp ditt Yale Doorman kan du styra det
med en app i din smartphone. Då kan du till exempel
öppna och låsa på distans och se när barnen kommer
hem direkt i appen. Släpp in hantverkaren och dela ut
tillfälliga koder till släkt och vänner.

Specifikationer
• Godkänt i låsklass 3 SFF 3522:1.
Rekommenderas av Stöldskyddsföreningen.

Batteries

• IP55-klassat, damm och spolsäkert.
CE-märkt. Brandtestat i 30 minuter.
• Passar i befintliga monteringshål då dörren
har skandinavisk standard för låshuset.
Dörrtjocklekar mellan 40-88 mm.

Pin code - Key tag

• Drivs med 4 st AA-batterier, ingen
kabeldragning.

Key tag

• Kan öppnas från utsidan med 9-Voltsbatteri
om batterierna tar slut.
Kan öppnas i strömlöst läge från insidan.
• Talad guidning vid installation
(språk: svenska/norska/danska/engelska).

Pin code

Förpackningen innehåller

24
TIM

• Komplett förpackning
Passar Yale Doorman din dörr?
Låset kan monteras på dörrar där det idag sitter ett lås
med skandinavisk standard, vilket gäller de flesta dörrar
från 1980 och framåt. Yale Doorman är framtaget i
Sverige, anpassat för vårt tuffa klimat. Knapparna är
belysta och låset drivs med standardbatterier.
Godkänt
Yale Doorman är godkänt i låsklass 3 enligt SSF 3522:1
och har ett certifikat utfärdat av SBSC
(Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB). Detta
innebär att låset är godkänt av försäkringsbolagen.

24 hour code

• Låsenhet för in- och utsidan
• Låshus
• Slutbleck
• Borrskydd

Home - away

• 4 st nyckelbrickor
(RFID)
• 4 st AA batterier

AUTO
LOCK
Auto lock

Voice guide
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ASSA ABLOY is the global leader in door opening
solutions, dedicated to satisfying end-user needs for
security, safety and convenience.
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