
 

 

™The world’s favourite lock

Yale Doorman – din elektroniske dørvakt! 

Velg selv hvilke elektroniske 
løsninger du vil benytte; Kode, 
nøkkelbrikke eller fjernkontroll – 
eller alle.

Innebygget alarm som aktiveres 
ved innbruddsforsøk

Taleinstruksjoner på norsk, 
svensk, dansk og engelsk.

Automatisk låsning – alltid mulig 
å åpne.

Den nye elektroniske låsen fra en av verdens ledende leverandører av låser.  
Markedsføres i Norge av TrioVing AS.

Mange hverdagslige utfordringer blir løst når du skifter til 
Yale Doorman. Du trenger ikke lenger bekymre deg om 
barna mister eller glemmer nøklene sine, om bestemor låser 
seg ute eller om håndverkerne kommer til avtalt tid. Yale 
Doorman har alle løsningene – på en sikker måte.
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Utside Innside

™The world’s favourite lock

Yale Doorman – din elektroniske dørvakt! 

Produktegenskaper:

• Utviklet spesielt for skandinaviske 
værforhold. Tåler kulde, varme, snø 
og regn samt smuss og sand. 

• Tetthetsgrad: IP-klassifisert til IP55. 
• UV-beskyttet overflate som tåler sol 

og fukt i lengre perioder.
• Testet i henhold til Skandinaviske 

sikkerhetsstandarder for låseenheter. 
• Branntestet Ei 30.
• Passer til de aller fleste ytterdører i 

Skandinavia uten at man behøver 
å foreta inngrep eller tilpasning 
av døren. Klarer dørtykkelse på 
40–88 mm. Låsen er symmetrisk 
og kan monteres på både høyre- 
og venstrehengslede dører med 
sluttstykke ASSA 1487.

• Drives av 4 AA-batterier. Hvis 
batteriene utlades, kan man alltid 
komme inn ved å sette et 9 volts 
batteri mot en kontakt på utsiden og 
deretter låse opp med elektronisk 
nøkkel eller kode. 

• Taleinstruksjoner på norsk, engelsk, 
svensk og dansk.

• Lysguiding ved installasjon og 
anvendelse.

Funksjoner:

• Nøkkelbrikke basert på MiFare®  RFID. 
Kode 6–12 sifre. Kryptert.

• Fjernkontroll via radio.
• Sensorer i låsen sikrer optimal 

funksjon og informasjon til brukeren.
• Hakereil kobler sammen lås og karm 

for høyeste styrke.
• Kan åpnes strømløst fra innsiden.
• Bortesikringsfunksjon som hindrer at 

man kan åpne innenfra.

Bruksområder og brukerfordeler

• Til bruk på ytterdører. 
• Åpne enkelt på den måten som passer 

best for anledningen; 
 Bruk fjernkontrollen hvis du vil   
 slippe inn barna mens du pakker ut   
 av bilen eller du er inne og ikke   
 ønsker, vil eller kan gå til døren for å  
 åpne. 
 Med nøkkelbrikken kan du åpne   
 døren bare ved å holde brikken   
 foran låsen. 
 Du kan bruke en valgfri kode på   
 mellom seks og tolv sifre dersom   
 du ikke vil ha med deg fjernkontroll   
 eller nøkkelbrikke ut, for eksempel   
 på joggeturen eller når du arbeider i  
 hagen.
• Lås enkelt med et tastetrykk eller 

programmer låsen til å låse seg 
automatisk.

• Ved automatisk låsing slipper du å lure 
på om du husket å låse døren eller ikke. 
Låsen gjør det automatisk selv, og gir 
deg beskjed dersom den ikke er låst. 
Det er for eksempel nyttig når du har 
gått og lagt deg og vil slippe å stå opp 
for å kontrollere. Du slipper også å snu 
og kjøre hjem for å sjekke når du sitter 
i bilen på vei til hytta. Automatisk låsing 
gir høyere sikkerhet, ettersom det er en 
fordel at det alltid er låst, også når man 
er hjemme.

• Skal du ha håndverkere eller vaskehjelp 
på besøk, kan du oppgi en midlertidig 
kode som gjelder en tidsbestemt 
periode, i stedet for å gjemme nøkkelen 
under matten eller måtte møte opp 
personlig.  

• Hvis du mister nøkkelbrikken, kommer 
du inn med koden. En tapt nøkkelbrikke 
kan lett sperres omgående. Det gir både 
høyere sikkerhet og mindre problemer.

• Registrer samme elektroniske nøkkel på 
alle dører for å forenkle åpning utenfra.

• Innebygd innbruddsalarm på 80 dB 
varsler ved innbruddsforsøk.

• Svært enkelt å registrere elektroniske 
nøkler og endre innstillinger.

• Enkel installasjon.


