
ENTR® 
Inteligentny Zamek
Bezpiecznie. Łatwo. Bez klucza.

®

Inteligentna ochrona Twojego domu.



Yale Smart Living jest zaprojektowany tak, abyś mógł w pełni korzystać z życia - zapewnia 
bezpieczeństwo, wygodę i elastyczność, której potrzebujesz, a korzystanie z niego jest 
niezwykle proste. Jest to szereg połączonych, inteligentnych urządzeń zabezpieczających, 
takich jak alarmy, inteligentne zamki i elektroniczne wizjery drzwiowe, które umożliwiają ochronę 
domu i najbliższych osób z niemal każdego miejsca na świecie dzięki intuicyjnym aplikacjom 
przyjaznym dla użytkownika.

Dzięki dostępowi do dziennika zdarzeń, serowaniu gniazdami zasilania elektrycznego, 
kamerom IP, detektorom dymu i pożaru i czujnikom ruchu, czujnikom drzwiowym, niezależnie 
od miejsca, w którym się znajdujesz... Smart Living zapewnia całkowitą kontrolę.

Smart Living. Inteligentny system 
bezpieczeństwa zapewiniający 
pełny spokój.



Wymontuj dotychczas używaną 
wkładkę cylindryczną z drzwi.

Przed zakupem zamka zmierz grubość 
drzwi (rozmiar A i B). Upewnij się, że 
wkładka cylindryczna nie wystaje więcej niż 
3mm poza zewnętrzną rozetę. 

Zamontuj wkładkę ENTR wraz z zamkiem 
od strony wewnętrznej drzwi. 

Zamocuj wkładkę ENTR za pomocą 
załączonej śruby M5 i przekręć pokrętło 
zamka w pozycję zerową. 

4 proste kroki do ENTR® 
Inteligentny Zamek.

Opracowany z wykorzystaniem najnowszych technologii przy 
zachowaniu wysokich standardów bezpieczenstwa, ENTR® 
zapewnia bezpieczną i wygodną kontrolę nad dostępem do 
Twojego domu.  
Możesz otwierać drzwi na kilka różnych sposobów. Użyj 
aplikacji mobilnej, czytnika linii papilarnych, czytnika kodu PIN 
lub pilota. Wybierz najlepszą opcję dostosowaną do Twoich 
potrzeb.

Łatwa zmiana na inteligentny zamek ENTR®. Wystarczą 4 
poniższe kroki.  
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• Lączność dzięki szyfrowanej technologii Bluetooth Smart
niezależnie od jakości sygnału sieci komórkowej

• Odbieranie powiadomień o otwarciu i zamknięciu drzwi i
poziomie naładowania baterii zamka

• Możliwość wygenerowania cyfrowego klucza
dla innych użytkowników

• Progamowane harmonogramy dostępu w czasie
dla użytkowników czytnika linii papilarnych

• Pomoc techniczna dla użytkowników dostępna
w aplikacji na smartfona

Kontrola dostępu za 
pomocą smartfona 24/7 

Dzięki apliakcji mobilnej ENTR® możesz zablokować i odblokować drzwi
bezpośrednio ze smartfona lub innego urządzenia z technologią Bluetooth,  co 
zapewnia kontlolę nad zamkiem calą dobę 7 dni w tygodniu.



Bezpieczeństwo,  
Wygoda i 
Inteligentne 
Zarządzanie

Nigdy więcej nie szukaj kluczy, 
wybierz rozwiązanie:  ENTR® 
Inteligentny Zamek. 



• Pasuje do większości typów i rozmiarów drzwi

• Łatwa instalacja na obecnych drzwiach - bez wiercenia,
bez kabli

• Zasilanie akumulatorem - bez kabli, bez zewnętrznego
zasilania

• Bezpieczne, szyfrowane połączenie akcesoriow

• Automatycza blokada - wystarczy zatrzasnąć drzwi

Zalety ENTR® 



ENTR® Czytnik Kodu 
PIN 

Możliwość zdefiniowania 
do 20 różnych kodów. 
Otwieraj drzwi po 
wprowadzeniu 
osobistego kodu. Łatwa 
instalacja i 
programowanie.

ENTR® Czytnik Linii 
Papilarnych 

Czytnik linii papilarnych 
daje kontrolę i 
funkcjonalność, 
umożliwiając 
zarejestrowanie do 20 
użytkowników. Możesz 
używać odcisków 
palców jak i kodu PIN. 
Możesz zaprogamować 
dostęp dla innych 
użytkowników w ścisle 
określonym czasie.

ENTR® Pilot 

Sparuj pilot z zamkiem i 
otwieraj i zamykaj drzwi z 
zewnątrz jak i z wewnątrz. 
Możesz sparować z 
zamkiem do 20 pilotów i 
łatwo je usuwać i 
dodawać ponownie.

ENTR® Ładowarka 
Bezprzewodowa

ENTR® jest wyposażony w 
mocny i przyjazny dla 
środowiska akumulator. 
Istnieją dwa sposoby 
ładowania zapewniające 
funkcjonalność ENTR® : 
Ładowarka Przewodowa 
(wyposażenie podstawowe) i 
Ładowarka Bezprzewodowa 
(opcja).

Akcesoria ENTR®

ENTR® daje różne możliwości sterowania zamkiem i 
zarządzania dostępem. Wybierz te, które najlepiej 
odpowiadają Twoim potrzebom i zapewniają Ci najwiekszą 
wygodę. 



Yale - Światowy Lider Zabezpieczeń

Na całym świecie ludzie zabezpieczają wszystko, na czym im zależy, 
swoich bliskich, swój majątek używając produktów Yale. Dlatego możemy z dumą 
używać określenia "Yale - światowy lider zabezpieczeń"

Bezpieczeństwo w przyszłości
Yale czerpiąc z unikalnego dziedzictwa wciąż dostarcza rozwiązania pozwalające 
dbać o bliskich i swoje mienie. Naszą wizją jest stworzenie nowoczesnych 
rozwiązań na przyszłość bazując na naszym wyjątkowym dziedzictwie aby 
odzwierciedlić nasze wartości: optymizm, opieka, postęp, niezawodność i 
dostępność. Yale Smart Living jest kluczowym elementem naszej wizji.

Więcej informacji na temat Yale Smart Living:
www.yalelock.pl/smart-living

Inteligentna ochrona Twojego domu.




