
Išmanesnis būdas apsaugoti savo namus.

Prisijunkite   
prie vieningo   
saugumo  
erdvės



„Yale Smart Living“ sukurta taip, kad atitiktų jūsų gyvenimo būdą ir 
užtikrintų jūsų saugumą, patogumą bei lankstumą. Naudoti šią sistemą 
labai paprasta. Ji susideda iš tarpusavyje sujungtų išmaniųjų saugumo 
įrenginių, tokių kaip signalizacijos prietaisai, išmaniosios spynos, stebėjimo 
įtaisai. Visa tai padės jums apsaugoti savo namus ir artimuosius. 
Saugumo įrangą galėsite valdyti iš bet kurios pasaulio vietos per  
patogią mobiliąją programėlę.  

Smart Living. 
Išmanioji saugumo sistema 
suteiks jums visišką ramybę.

Naudodami šią sistemą  
galėsite atrakinti duris svečiams, 
valdyti elektros lizdus, internetines 
kameras ir priešgaisrinę signalizaciją 
bei gauti pranešimus apie pavojų, 
kad ir kur tuo metu bebūtumėte... 

„Smart Living“ garantuoja,  
kad viską kontroliuosite jūs.



Saugumo sprendimas „Yale Smart Living“  
padės apsaugoti jūsų namus ir artimuosius 

„Smart Living“ centras leidžia kontroliuoti viską –  
galite užrakinti duris nusiųsdami signalą išmaniajai spynai,  
galite apsaugoti namus įjungdami signalizacijos įrangą.  
Saugumo sistemos „Yale“ išmanusis centras per mobiliąją 
programėlę realiuoju laiku bendrauja su įvairiais saugumo 
prietaisais bei jūsų išmaniuoju telefonu. Jūs galite pritaikyti  
sistemą prie savo poreikių ir išmaniuoju telefonu valdyti visus 
įrenginius iš bet kurios pasaulio vietos.

Saugumo sprendimas 
Yale Smart Living

1 žingsnis  Įsigykite išmanųjį valdymo centrą 

2 žingsnis  Pasirinkite signalizacijos įrenginius

3 žingsnis  Pasirinkite išmaniają spyną

4 žingsnis  Atsisiųskite mobiliąją programėlę  

  „Yale Home“



Saugumo sprendimo   
apibūdinimas: 

Infra raudo- 
nųjų spindulių 

kamera

Infraraudo -
nųjų spindulių 
judesio jutiklis

Vidaus  
stebėjimo  
kamera

Skaitmeninė 
durų akutė 

Išmanusis  
jungiklis

Išmanioji  
spyna

Dūmų  
detektorius 

Išmanusis valdymo centras
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„Smart Living“ – visapusiškas saugumo sprendimas.  
Apsaugokite savo namus pasirinkę jums tinkamiausią sistemą.
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 Išmanusis valdymo centras: išmanieji 
signalizacijos įrenginiai yra saugūs, juos 
paprasta išplėsti, lengva įdiegti ir patogu 
valdyti išmaniuoju telefonu. Vieningos 
sistemos širdis – išmanusis valdymo 
centras. Prie jo galite prijungti iki 40 
įrenginių, tai pritaikysite sistemą būtent 
jūsų namų poreikiams.

Išmanioji spyna: įsidiekite ją, ir jums 
nebereikės jokių raktų. Duris galėsite 
atrakinti įvedę kodą arba pridėję lustinę 
kortelę ar mobilųjį telefoną.

Skaitmeninė durų akutė: jūsų pasirinkimui 
siūlome standartines skaitmenines durų 
akutes su įvairiomis funkcijomis. Naudokite 
tą, kurį atitinka būtent jūsų poreikius.

 „Yale“ vidaus stebėjimo kamera suteiks jums 
ramybės. Būdami bet kurioje pasaulio vietoje, 
savo mobiliajame telefone galėsite matyti 
aukštos kokybės vaizdą ir puikiai girdėti, kas 
vyksta jūsų namuose. Besisukančios kameros 
modelis turi panoraminio vaizdo, pakreipimo ir 
priartinimo funkcijas, kurios jums leis apžvelgti 
visą kambarį. 

Infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis: 
signalizacija įsijungia, kai kas nors vaikšto 
po namus, tačiau nereaguoja į augintinio, 
sveriančio iki 27 kg, judėjimą.

Dūmų detektorius ima skleisti pavojaus 
signalą, kai aptinkami dūmai. 

Išmaniuoju jungikliu galite įjungti ir išjungti 
buitinę techniką nuotoliniu būdu.. 

Infraraudonųjų spindulių kamera praneša 
apie pavojų ir nufotografuoja, jei kas nors 
vaikšto po namus. Nuotraukas galite peržiūrėti 
išmaniajame telefone.



1 žingsnis 
Įsigykite išmanųjį valdymo centrą

SR-1100i – klaviatūra valdoma 
sistema, puikiai tinka nedideliam  
namui arba butui. 

SR-1200e – standartinė klaviatūra 
valdoma sistema, puikiai tinka 
nuosavam namui. Galite prie šios 
sistemos prijungti iki 20 papildomų 
įrenginių ir taip pritaikyti ją prie savo 
namų poreikių.

SR-2100i – startinis rinkinys, tinka 
nuosavam namui ar butui. „Yale“ 
išmanusis valdymo centras turi garsiai 
sklindantį signalą.

SR-3200i – „Smart Home“ sistema 
kartu su kamera. Per mobilųjį telefoną 
bet kada galite pamatyti, kas vyksta 
jūsų namuose, ir įjungti signalizacinę 
sistemą.

SR-3800i – „Smart Home“ serijos 
sistema su papildoma GSM funkcija. 
Panaši į sistemą su kamera, tačiau turi 
kitokį valdymo centrą. 

SR3800i – sistema su dvigubu ryšiu, 
užtikrins jūsų ramybę ir saugumą, kur 
bebūtumėte. Prisijunkite per tinklą ir/
arba įdėkite SIM kortelę.

GSM technologija – atsarginis 
sprendimas tam atvejui, jei dingtų 
interneto ryšys. Ši signalizacinė 
sistema puikiai tinka, pavyzdžiui, 
vasarnamiui ar sodybai, kurioje nėra 
interneto ryšio.

„Smart Home“ signalizacijos 
prietaisų rinkiniai 

Standartiniai signalizacijos 
prietaisų rinkiniai

Tarp „Yale“ signalizavimo įrangos rinkinių lengvai rasite jums  
tinkamiausią sprendimą. Rinkinio „Smart Home“ privalumas –  
galimybė apsaugoti namus per mobiliąją programėlę „Yale“. 

Tai pat galite įsigyti valdymo centrą atskirai ir patys sukurti  
sistemą pagal savo poreikius. 

Yra tūkstančiai galimybių įdiegti visapusišką saugumo sprendimą.

DĖMESIO! Standartinės signalizacijos sistemos 
negalima valdyti per mobiliąją programėlę ir jai 
išmanusis centras nereikalingas.



PIR standartas  
arba Pet PIR   
(vienam augintiniui, 
kurio svoris 27 kg – tik 
modeliui PET PIR). Įjungia 
signalizaciją, kai kažkas 
vaikšto po namus.

Infraraudonųjų 
spindulių kamera

Praneša apie pavojų 
ir padaro nuotraukas, 
jei kažkas vaikšto po 
namus. Nuotraukas galite 
peržiūrėti išmaniajame 
telefone.

Infraraudonųjų 
spindulių vaizdo 
kamera 

Padaro 10 sekundžių 
vaizdo įrašą, jei kažkas 
vaikšto po namus. Vaizdo 
įrašą galite peržiūrėti 
išmaniajame telefone.

Lauko stebėjimo 
kamera su 
infraraudonųjų 
spindulių jutikliu   

Maitinama baterijomis, 
leidžia stebėti tam tikrą 
lauko plotą 868 MHz 
dažniu.

Durų ir lango kontaktas

Signalizacija įsijungia 
atidarius duris arba langą.

Pultas su klaviatūra 

Galima įjungti / išjungti ir 
užprogramuoti saugumo 
sistemą.

Panikos mygtukas

Skirtas pranešti apie 
pavojų atsidūrus kritinėje 
situacijoje.

Raktų pultelis

Nuotolinio valdymo  
pultas saugumo sistemai 
įjungti / išjungti. 
.

Lauko signalizacija 

Lauko prietaisas su 
šviesos diodais. Pavojaus 
atveju skleidžia 104 
decibelų signalą.

Papildoma vidaus 
signalizacija

Maitinamas baterijomis, 
skleidžia garsų pavojaus 
signalą.
  

Jungiklis

Skirtas įjungti / išjungti 
buitinę techniką nuotoliniu 
būdu, per išmanųjį 
telefoną. 

Kambarinis jutiklis  

Matuoja kambario 
temperatūrą / drėgmę ir 
perduoda informaciją į 
išmanųjį telefoną. 

Dūmų detektorius 

Ima skleisti pavojaus 
signalą, kai aptinkami 
dūmai.

2 žingsnis  
Pasirinkite signalizacijos įrenginius

Siūlome didelę papildomų prietaisų įvairovę. Prie savo turimo valdymo centro 
galite prijungti iki 40 skirtingų įrenginių.



Saugumas, 
patogumas ir 
išmanusis valdymas

Nebeieškokite raktų, naudokite 
sprendimą be raktų – išmaniąją 
durų spyną „Yale Doorman“.



Išmanieji namai prasideda nuo išmaniųjų durų.

Išmanioji spyna, sukurta naudojant aukštąsias technologijas, sujungiama su signalizacijos sistema per 
„Yale Smart Home“ valdymo centrą – atrakinant duris per mobiliąją programėlę „Yale“ automatiniu 
būdu išjungia signalizaciją. Spyną galima atidaryti naudojant kodą, lustą ar mobiliąją programėlę. 
Nuolatinę apsaugą jūsų namui užtikrina spynos automatinio užrakinimo funkcija. Teisė atrakinti spyną 
suteikiama ir atšaukiama per mobiliąją programėlę. Taip pat galima laikiną teisę ir stebėti naudojimą.

„Yale“ saugumo sistemai „Smart Living“ priklausančių išmaniųjų durų spynų pasirinkimas yra didelis ir įvairiose rinkose 
siūlomos skirtingos spynos. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su „ASSA ABLOY Baltic“ gaminių platintojais.

3 žingsnis  
Pasirinkite išmaniąją spyną 

+ + =

LUSTAS

Durys atrakinimos 
lustine kortele. Siekiant 
dar didesnio saugumo 
lustą galima naudoti 
kartu su kodu. Pamestą 
lustinę kortelę lengvai 
išaktyvuosite sistemoje.

AUTOMATINIS 
UŽRAKINIMAS 

Naudodami automatinio 
užrakinimo funkcija, 
visada žinosite, kad 
durys tikrai užrakintos. 
Jas atrakinti galėsite 
įvedę kodą, pridėję lustą 
ar mobiliąją programėlę.

24 VALANDŲ KODAS  

Galite lengvai sukurti 
24 valandas galiojantį 
kodą laikinam svečiui. 
Kodas automatiškai 
išaktyvuojamas po 
24 valandų. Rankiniu 
būdu galite jį atšaukti 
ankščiau.

KODAS 

Kiekvienas šeimos 
narys gali turėti savo 
kodą. Prireikus lengvai 
sukursite kodus 
svečiams. Vienu metu 
kodus gali turėti iki 10 
naudotojų.

MOBILIOJI 
PROGRAMĖLĖ 

Užrakinkite ir atrakinkite 
duris nuotoliniu būdu 
arba sekite spynos 
naudojimą. Mobiliojoje 
programėlėje galite 
suteikti ar atšaukti teisę 
atrakinti spyną įvedus 
kodą ar pridėjus lustą.

KODAS SU LAIKO 
NUOSTATA 

Galite suteikti teisę 
naudoti kodą ar lustą 
tam tikromis dienoms 
ir valandoms (reikalinga 
mobilioji programėlė).



Valdymo skydas  
Įjunkite ar išjunkite visą saugumo  
sistemą arba jos dalį.

Kamera / nuotraukos  
Matykite, kas vyksta.

Valdymas 
Valdykite visus įrenginius, pavyzdžiui,  
infraraudonųjų spindulių kameras.

Istorija 
Įvykių žurnale raskite įrašus apie viską,  
kas neseniai įvyko sistemoje.

Kontrolė 
Patikrinkite, ar visi prietaisai  
veikia tinkamai.

Nuostatos 
Pasirinkite sistemos nuostatas  
ir prijunkite papildomus jutiklius.

Informacija naudotojui  
Perskaitykite visą reikiamą informaciją  
apie saugumo sistemos naudojimą.

4 žingsnis  
Atsisiųskite mobiliąją programėlę

Išmanioji įėjimo kontrolė, gaunami pranešimai ir apsaugos technologija suteiks 
jums visišką ramybę. Galėsite nesijaudinti dėl namų saugumo. Nereikės galvoti, 
kaip patekti į namus, jei pamesite raktus. Per paprastai naudojamą mobiliąją 
programėlę galėsite atrakinti duris, išjungti signalizacijos sistemą ir stebėti,  
kas vyksta jūsų namuose. 

Viena sistema, viena 
mobilioji programėlė – 
mėgaukitės saugumu 
naudodami sistemą 
„Smart Living“

iOS 9 +

Android 4.4 +

Kadangi plėtra tęsiasi nuolat, šio gaminio 
naudotojo sąsajos išvaizda mobiliojoje 

programėlėje „Yale“ gali skirtis.



Per „Yale Smart Living“ kamerą savininkas gali pamatyti savo namus paspaudęs 
vieną mygtuką. 

Pridėkite papildomus  
saugos produktus

Daugiau informacijos internete: www.yalelock.com

Skaitmeninės durų akutės 

Mūsų siūlomos akutės padės sužinoti, 
kas stovi už durų ir suteiks namams 
dar daugiau saugumo. Galite naudoti 
tiek įprastinę durų akutę, tiek aukštųjų 
technologijų modelį, kuris turi judesio jutiklį, 
automatinio fotografavimo funkciją, naktinį 
režimą ir SD kortelės lizdą.

Lauko kamera „viskas viename“ 

Šis sprendimas užtikrina 
vaizdo perdavimą ir 
pokalbius realiuoju laiku 
bei namų stebėjimą 
naudojant judesio jutiklį 
ir įmontuotą prožektorių. 
Lauko kamera „viskas 
viename“ pasirūpins jūsų 
namų saugumu, kur 
bebūtumėte.

WiFi vidaus stebėjimo kamera

Per „Yale“ vidaus 
stebėjimo kamerą galite 
matyti savo namus, net 
jei esate toli nuo jų. „Yale 
View“ programa jums 
padės sužinoti, kas pirmas 
parėjo namo, kalbėtis su 
šeimos nariais ir bendrauti 
su augintiniais.



Daugiau informacijos apie  
„Smart Living“ serijos gaminius rasite
www.yalelock.com/smart-living

„Yale“ – populiariausia spyna pasaulyje
Visame pasaulyje žmonės saugo tai, kas jiems brangiausia – namus, šeimą, 
asmeninį turtą, verslą. Šiuo tikslu naudojamos priemonės, kuriomis vartotojai 
pasitiki labiausiai. Tai – „Yale“ gaminiai. Didžiuojamės tuo, kad „Yale“ yra pasaulyje 
populiariausia išmanioji spyna.

„Yale“ pakelia saugumą į naują lygį
„Yale“ rūpinasi žmonių ir jų augintinių saugumu. Remiantis sukaupta unikalia 
patirtimi ir galvojant apie ateities poreikius, gaminami šiuolaikiški sprendimai.  
Jie atspindinti pagrindines prekių ženklo „Yale“ vertybes: optimizmo sklaidą, 
rūpestį, pažangą, patikimumą ir prieinamumą. Pagrindinis vizijos komponentas – 
„Smart Living“.

Išmanesnis būdas apsaugoti savo namus.

Matykite daugiau 
per mūsų papildytos 
realybės programėlę!

Nueikite į „Google Play“ programėlių 
parduotuvę „App Store“ ir raskite „Yale 
AR Experience“. Įsidiekite nemokamą 
programėlę, nuskaitykite vaizdą ir 
bendraukite su „Yale“ saugumo sprendimu 
papildytojoje realybėje.
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