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Nya Yale Doorman L3 är här
Sveriges mest sålda digitala lås har blivit säkrare än någonsin och enklare på
alla vis. Ny kompakt design, smartphone-app och högre säkerhetsklassning är
några nyheter. Nya ytbehandlingar ger hållbarhet och elegans för att passa
Skandinaviskt klimat och formspråk. Lås upp med mobilen, kod eller använd
bricka.

Nytt ekosystem skapar bekvämlighet
Yale Doorman L3 kommunicerar via Bluetooth direkt till din mobiltelefon när
du är nära dörren. Det fungerar så att en Yale Connect-modul ansluts i ett

eluttag nära låset som kommunicerar via hemmets WiFi-nätverk, Yale Access
moln och Yale Access app i din telefon. Det innebär att låsets styrning,
programmering och inställningar görs direkt i appen Yale Access. Via appen
aktiveras autolåsning, du delar ut tillfälliga koder och kan enkelt släppa in
besökare när du inte är hemma.
- Yale Doorman L3 har blivit både bättre och smartare. Uppkopplingen via
BLE möjliggör bekväm funktionalitet som exempelvis att dörren kan låsas
upp när man närmar sig låset med väskor i båda händerna, säger Niklas
Ekborg, Business Manager, ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden.

Släpp in budet på håll
Yale Doorman L3 har en inbyggd ringklocka som ger notiser direkt i mobilen.
Släpp in budet på håll och lås igen när paketet är lämnat.
Följ låsens status var än du är
I Yale Access-appen ser du vem som låser och låser upp med personliga
koder. Har du ett Yale Doorman-lås på villan och ett lås på sommarstugan
följer du dessa lås i Yale Access-appen. Du kan även följa status på Yale Linus
digitala lägenhetslås i Yale Access. Full koll med andra ord.

Mindre och tydligare
Yale Doorman 3 är kompaktare än sina föregångare. Insidan är smalare vilket
gör att den även passar kraftigare klimatdörrar. Den har nya knappar och
symboler. Stjärna och fyrkant är utbytt mot låssymbol. Yale Doorman 3 är
kompaktare än sina föregångare.

Säkrare än någonsin
Kombinationen av digital kryptering och robust mekanik gör låset till det
säkraste Yale Doorman-låset någonsin. Yale Doorman L3 är godkänt i nya
låsklass 3 (SSF3522). Inloggning till Yale Access-appen sker genom
tvåstegsautentisering via SMS i användarens smartphones.
Smidigare installation
Handtagen har en snap-in-funktion, vilket innebär att handtagen trycks fast
vid montage och anpassas enkelt för höger- respektive vänstermontage.
Yale Doorman L3 stöder Google Home, Amazon Alexa, Phillips Hue, IFTTT
och Airbnb.

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden är en del av den Skandinaviska regionen

i Divisionen EMEA och ingår i ASSA ABLOY-koncernen som är världsledande inom
lås- och dörrlösningar som uppfyller slutanvändarnas krav på trygghet, säkerhet
och användarvänlighet. Koncernen har ca 46 000 anställda och en omsättning på
drygt 68 miljarder SEK.
Läs mer om verksamheten på www.assaabloyopeningsolutions.se.
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