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Yale Doorman
– Nu i flere farver
An ASSA ABLOY Group brand

Aflåsning af vores huse
og lejligheder er gået
ind i en ny tidsalder
Yale Doorman er en elektronisk lås, som er et
sikkert alternativ til den velkendte mekaniske
sikring med nøgle.
Fuld fleksibilitet og valgfrihed
Med Yale Doorman kan du låse og låse op på flere
forskellige måder – med nøglebrik, med fjernbetjening
eller med personlig kode. Og det er også muligt at styre
Yale Doorman via en app, hvis man anskaffer et SmartLock-modul og en VBox Mini fra Verisure.
Nemt og brugervenligt
Yale Doorman kan uden problemer monteres i døre,
hvor der i dag sidder en låsekasse efter skandinavisk
standard. Det gør der i de fleste af de danske husstande
– men er du i tvivl, om den kan passe hos dig, så kan du
få hjælp og vejledning hos din lokale låsesmed.
Sikkerhed
Med Yale Doorman kan sikkerheden hurtigt genetableres, hvis en nøglebrik mistes. For en mistet nøglebrik kan slettes på et øjeblik, og bekymringen om,
hvor den tabte nøglebrik er, eller om den er havnet
i de forkerte hænder, kan helt elimineres. Nøglebrikken
er logget ud og sikkerheden er genoprettet.

Bekend kulør
– og sæt farve på
din sikkerhed!

Yale Doorman
– nu i nye farver
Nu er det muligt at få Yale Doorman i to nye
farver – enten i sort eller hvid. Begge er med
gråt tastatur og sorte knapper.

Design og funktion
Yale Doorman er produceret i et robust design og i et
materiale som kan tåle vind og vejr.
Der er lys i displayet, så det er ikke svært at betjene Yale
Doorman i mørke. Ved ændringer – fx hvis en nøglebrik
er blevet væk – så er der en dansk voice guide som
hjælper dig med at kode nøglebrikken ud.

Den elektroniske lås
bliver endnu smartere
Med integrationen til alarmer fra Verisure er det muligt at
styre Yale Doorman via en smartphone.
Det eneste det kræver er, at man anskaffer sig et SmartLock-modul og en VBox Mini. App’en er gratis, og kan
hentespå nettet. Din lokale låsesmed kan hjælpe og rådgive dig.
Find din nærmeste forhandler på www.yalelock.dk

Tekniske data
• IP55 klassificeret til udendørs brug
• Der kan registreres max 10 nøglebrikker pr. lås
• En nøglebrik kan registreres på max 6 låse
• Borebeskyttelse
• Bruger 4 stk. AA batterier

Fuld fleksibilitet
De fleste af os kender til at håndværkere skal have adgang til vores bolig, mens vi er på arbejde. Med Yale
Doorman kan det lade sig gøre på tre forskellige måder.

1

Man kan lave en ekstra kode, som kun gælder
i 24 timer, hvorefter den igen er ugyldig.

2

Der udlånes en nøglebrik på samme måde,
som man ville gøre med en traditionel nøgle.

3

Du kan åbne døren på afstand via
Verisure app’en.

På den måde kan du nøjes med at give adgang i et
begrænset tidsrum, og sikkerheden genetableres automatisk.

Læs mere på www.ruko.dk/privat

Ruko A/S
email: ruko@ruko.dk
www.yalelock.dk
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Yale og Ruko A/S er begge selskaber i den internationale
koncern ASSA ABLOY. Yale Doorman er udviklet i samarbejde mellem Ruko og Yale, hvor nytænkning, sikkerhed
og brugervenlighed har været nøgleordene i processen.
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