
Trusted every day

Make it smart.  
Met het slimme 
deurslot Linus®

•  Functies voor bediening op afstand (Yale Connect WiFi Bridge vereist) 

•  Gastenbeheer

•  Bewaking en meldingen van activiteiten 

•  DoorSense™-technologie: je weet wanneer de deur gesloten of open is

•  Verkrijgbaar in twee kleuren: zilver en zwart

Met Yale Linus® maak je jouw deur slimmer! Deze innovatie is 
speciaal ontworpen om je leven makkelijker én veiliger te maken. 
Dit sleutelloze deurslot heeft een elegant ontwerp en beschikt over 
de nieuwste technieken.

Het slimme deurslot Linus® is een veilig deurslot waarmee je altijd 
en overal jouw deur kunt vergrendelen en ontgrendelen. Schakel 
over op sleutelloze toegang, kijk wie er wanneer binnenkomt, 
verstrek virtuele gastsleutels en controleer of de deur open of dicht 
is. Het slimme deurslot van Yale is gebaseerd op 180 jaar ervaring 
op het gebied van beveiliging. Met Linus® kun jij onbezorgd genieten 
van wat écht belangrijk is! 

Bediening via app Eenvoudige installatie

Geschikt voor bijna 
alle deuren

Beheer de toegang tot  
je huis vanaf elke locatie 
met de Yale Access App

Vergrendel en 
ontgrendel deuren 

automatisch wanneer 
je in de buurt bent

Automatische vergrendeling

2020
smart product 



www.yalelock.nlApple, het logo van Apple en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., 
geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet in alle talen en landen beschikbaar.

Ga naar de website van Amazon voor informatie over de (toepassings)mogelijkheden van Amazon Alexa in verschillende landen.

Om dit HomeKit-accessoire te kunnen bedienen, wordt de nieuwste versie van iOS of iPadOS aanbevolen.

Specificaties

Compatibiliteit van het slot 
Past op bijna alle deuren - Is jouw slot compatibel? 
Ga naar www.yalelock.nl/linus-check voor aanbevelingen met betrekking tot de 
verschillende cilinders die in jouw land beschikbaar zijn. 

Vereisten Gratis Yale Access App voor iOS of Android.  

Communicatie-frequentie tussen 
Linus® en accessoires 

Bluetooth-versie: 4,2 - 2,4 GHz.   

Technologie tussen het Linus® 
deurslot en smartphones 

Bluetooth rechtstreeks of via Bluetooth en WiFi indien een Yale Connect WiFi Bridge 
gekoppeld is.   

Tweevoudige verificatie 
Je Yale Access account is beveiligd met tweevoudige verificatie. Dit betekent  dat 
het systeem - naast je wachtwoord - ook je identiteit controleert op basis van een 
e-mailadres of telefoonnummer. 

Dubbele encryptie 
Het slimme deurslot Linus® maakt gebruik van Bluetooth Low Energy  
(BLE)-encryptie, naast AES 128-bits- en TLS-encryptie, ook wel te vergelijken met 
de beveiliging van internetbankieren.  

Afmetingen van het product 58mm breed, 58mm diep en 150mm lang.

Gewicht van het product 623g (incl. batterijen).

Type batterijen 4xAA (Alkaline aanbevolen) voor het slimme slot. Batterijen inbegrepen.

Samen slim Hoe werkt het:
Sluit je slimme deurslot Linus® aan op populaire 

smart home-systemen, stemassistenten en 
verhuurplatforms voor een probleemloze 
bediening van deuren en toegangsbeheer. 

Download onze gratis Yale Access  
App voor iOS en Android.

Maakt verbinding met:
Maak verbinding met andere producten en 

accessoires uit het Yale Access assortiment 
om gebruik te maken van nog meer 

mogelijkheden. 

Yale Connect WiFi Bridge
Voor extra funtionaliteiten zoals het 

 vergrendelen/ontgrendelen van de deur op 
afstand, slimme meldingen op je smartphone en 

integraties met stemassistenten.

Yale Smart Keypad
Ideaal voor kinderen, gasten of de 

schoonmaakster om toegang te krijgen tot jouw 
huis zonder sleutel of smartphone.

Part of ASSA ABLOY


