
ENTR® 
Diaľkovo ovládaná  
zámka
Bezpečné. Jednoduché.  
Bez kľúčov.

®

Inteligentnejší spôsob ochrany domácnosti.



Systém Yale Smart Living bol navrhnutý tak, aby vyhovoval vašim životným potrebám 
– zaisťuje bezpečnosť, pohodlie a flexibilitu. Jeho ovládanie je veľmi jednoduché. Ide 
o produktový rad prepojených inteligentných bezpečnostných zariadení, ako sú alarmy, 
digitálne dverné zámky a digitálne dverné zobrazovacie zariadenia, ktoré vám umožnia 
chrániť domácnosť a blízkych. Systém môžete ovládať takmer odkiaľkoľvek na svete 
prostredníctvom intuitívnej a používateľsky prívetivej aplikácie.

Prístup návštevníkov, zásuvky, IP kamery, systémy na detekciu požiaru 
a zabezpečovacie systémy, ako aj núdzové alarmy môžete ovládať odkiaľkoľvek…
 
So systémom Smart Living máte všetko úplne pod kontrolou. 

Inteligentný bezpečnostný 
systém, ktorý vám poskytne 
pokoj a istotu.



Vyberte súčasnú cylindrickú vložku.Pred zakúpením zámku odmerajte 
hrúbku dverí (A a B). Uistite sa, že nová 
cylindrická vložka nebude vyčnievať nad 
plochu dverí o viac než 3 mm.

Z vnútornej strany dverí založte novú 
cylindrickú vložku (vrátane základnej 
dosky a kolieska).

Zaistite cylindrickú vložku skrutkou M5 
a otočte koliesko naspäť do nulovej 
polohy.

Zámok ENTR® bol vyvinutý podľa najvyšších bezpečnostných 
štandardov spoločnosti Yale a s využitím najnovších technológií. 
Poskytne vám zabezpečenie a praktickú bezkľúčovú kontrolu 
prístupu do vášho domova.

Dvere môžete odomykať rôznym spôsobom. Môžete použiť 
mobilnú aplikáciu, snímač odtlačkov prstov, kód PIN alebo diaľkové 
ovládanie. Vyberte si spôsob, ktorý najlepšie vyhovuje vašim 
potrebám, alebo používajte ich kombináciu.

Jednoducho rozšírte súčasný zámok o systém ENTR®.  
Stačí vykonať nasledujúce 4 kroky.

4 jednoduché kroky použitia 
zámku ENTR®

31 35 

A B 

1 2 3 4

Vnútorný 
rozmer 

Vonkajší  
rozmer 



S mobilnou aplikáciou ENTR® môžete dvere zamykať a odomykať 
priamo prostredníctvom inteligentného telefónu alebo iného zariadenia 
s rozhraním Bluetooth. Tak budete mať plnú a nepretržitú kontrolu nad 
zámkom.

•  Využíva šifrovanú technológiu Bluetooth Smart, ktorá nie je závislá 
od dostupnosti siete

•   Dajte si zasielať správy o tom, kedy sú dvere zamknuté a odomknuté, 
a o stave batérie

• Vytvorte virtuálne kľúče

•  Naprogramujte plánované overovanie prístupu  
so snímačom odtlačkov prstov

•    Rozhranie technickej podpory s použitím  
inteligentného telefónu 

Kontrola prístupu 24/7  
z inteligentného telefónu



Bezpečný, praktický, 
s inteligentným  
ovládaním

Rozlúčte sa s hľadaním kľúčov,  
kúpte si bezkľúčový zámok:
Inteligentný zámok ENTR®.



• Vhodný pre väčšinu typov a veľkostí dverí

• Jednoduchá inštalácia do súčasných dverí – nie je potrebné žiadne vŕtanie ani kabeláž

•  Napájanie z batérie – nezávislosť od elektrickej siete a kabeláže

• Bezpečná a šifrovaná bezdrôtová komunikácia medzi jednotlivými prvkami systému

•  Automatické zamykanie – stačí zavrieť dvere a zámok sa automaticky zamkne

Hlavné výhody zámku ENTR®



ENTR® Nástenná  
PIN klávesnica  

Môžete preddefinovať až 
20 rôznych kódov. Keď 
je v klávesnici uložený 
kód, môžete ho použiť 
na bezpečné odomknutie 
zámku. Jednoducho sa 
inštaluje a programuje.

Nástenná čítačka 
odtlačkov prstov 
ENTR®

Umožňuje registráciu až 
20 používateľov. Môžete 
používať odtlačky prstov, 
ako aj kódy PIN. Môžete 
spravovať a plánovať 
overovanie používateľov.

Diaľkové  
ovládanie ENTR® 

Po spárovaní diaľkového 
ovládania so zámkom 
môžete zamykať 
a odomykať dvere na diaľku 
zvnútra aj zvonku domu. So 
zámkom môžete spárovať 
až 20 diaľkových ovládačov, 
ktoré môžete jednoducho 
pridávať alebo odoberať 
podľa potreby.

Nabíjačka 
ENTR®

Zámok ENTR® sa nabíja 
výkonným a ekologicky 
šetrným akumulátorom. Na 
zaistenie plnej funkčnosti 
je možné nabíjať zámok 
ENTR® dvoma spôsobmi: 
káblovou a bezdrôtovou 
nabíjačkou. 

Možnosti vysokého 
zabezpečenia prístupu

So zámkom  ENTR® môžete používať rôzne zariadenia 
na kontrolu prístupu. Vyberte si také, ktoré bude najlepšie 
vyhovovať vašim potrebám.



Bezdrôtová klávesnica
PIN ENTR® 

Bezdrôtová klávesnica PIN ENTR® umožňuje 
používateľom otvárať dvere jednoduchým 
vložením osobného kódu.

Funkcie 

Používatelia môžu nastaviť až 20 osobných kódov, vložiť ich do klávesnice a používať na bezpečné 
otváranie dverí.

Výhody
•  Môžete preddefinovať až 20 rôznych kódov. Prvý kód je definovaný ako kód na správu a pre správcu.

• Jednoduchá inštalácia – nie je potrebná žiadna kabeláž.   

•  Bezpečná bezdrôtová komunikácia medzi jednotlivými prvkami systému založená na šifrovacom 
štandarde AES128.

• Indikátory LED: 
   • Úspešné zamknutie/odomknutie
   • Neúspešné zamknutie/odomknutie 
   • Slabý akumulátor
   • Krízová indikácia dvernej jednotky

Technické údaje
Typ batérie 2× AA alkalické

Komunikačná frekvencia medzi dvernou 
jednotkou a zariadením na vkladanie 
údajov

2,4 GHz

Rozmery 140 mm × 50 mm × 40  mm

Hmotnosť 150 g

Prevádzková teplota -20 °C ~ +60 °C



Čítačka odtlačkov
prstov ENTR®

Čítačka odtlačkov prstov ENTR® umožňuje 
používateľom otvárať dvere jednoduchým vložením 
osobného kódu alebo len dotykom prstu.

Funkcie 

Čítačka odtlačkov prstov ponúka používateľom praktické a bezpečné ovládanie dverí. Hlavný používateľ 
môže vytvoriť, naplánovať a rušiť až 20 jedinečných používateľov. Pre každého používateľa sú uložené dva 
rôzne odtlačky prstov a vytvorený jeden osobný identifikačný kód.

Výhody 

•  Podpora až 20 používateľov – dvaja môžu byť definovaní ako hlavní používatelia.

• Jednoduchá inštalácia – nie je potrebná žiadna kabeláž.

•  Bezpečná bezdrôtová komunikácia medzi jednotlivými prvkami systému založená na šifrovacom štandarde 
AES128.

• Jednoduchá správa prostredníctvom displeja OLED a navigačného panela.

•  Indikácia na displeji: 
 • Úspešné zamknutie/odomknutie 
• Neúspešné zamknutie/odomknutie 
• Slabá batéria 
• Krízová indikácia dvernej jednotky

Technické údaje
Typ batérie Alkalické 2× AA

Komunikačná frekvencia medzi dvernou 
jednotkou a zariadením na vkladanie 
údajov

2,4 GHz

Rozmery 140 mm × 50 mm × 40 mm

Hmotnosť 160 g

Prevádzková teplota -20 °C ~ +60 °C



Diaľkové ovládanie 
ENTR®

Diaľkové ovládanie ENTR® umožňuje 
používateľom otvárať dvere jednoduchým 
stlačením tlačidla.

Funkcie
Ovláda ENTR® na diaľku diaľkovým ovládaním.

Výhody 

•  Jednoduché spárovanie nového ovládača so zámkom ENTR®.

• Jedny dvere je možné spárovať až s 20 rôznymi diaľkovými ovládačmi.

• Batéria vydrží minimálne 10 000 stlačení.

•  Bezpečná bezdrôtová komunikácia medzi jednotlivými prvkami systému založená na šifrovacom 
štandarde AES128.

•  Indikácia: 
 • Nespárované diaľkové ovládanie 
• Signál úspešne vyslaný a prijatý

Technické údaje
Typ batérie Lítiová CR2032

Komunikačná frekvencia medzi dvernou 
jednotkou a zariadením na vkladanie 
údajov

2,4 GHz

Rozmery 60 mm × 30 mm × 8 mm

Hmotnosť 30 g

Prevádzková teplota -20 °C  ~ +60 °C





Ďalšie informácie o produktoch Smart Living nájdete na 
www.yalelock.sk

Yale – najobľúbenejší zámok na svete
Ľudia po celom svete sa snažia aktívne zabezpečiť všetko, na čom im záleží 
– domov, rodinu, osobný majetok alebo obchodné záležitosti – s pomocou 
značky, ktorej najviac dôverujú – Yale. Preto s hrdosťou hovoríme, že Yale sú 
„najobľúbenejšie zámky na svete“.

Zabezpečenie pre budúcnosť
Yale stavia na svojom jedinečnom dedičstve a naďalej pomáha ľuďom 
zabezpečiť veci, na ktorých im záleží. Víziou spoločnosti Yale je maximálne využiť 
všetky skúsenosti pri navrhovaní produktov pre budúcnosť, ktoré budú odrážať 
hodnoty značky Yale: vytvárať optimizmus, starostlivosť, pokrok, spoľahlivosť  
a dostupnosť. Koncepcia Smart Living je zásadnou súčasťou tejto vízie.

Inteligentnejší spôsob ochrany domácnosti.


