
Inteligentna ochrona Twojego domu.

Inteligentne 
alarmy Sync
System alarmowy od Yale umożliwia samodzielne i zdalne 
zarządzanie bezpieczeństwem. Bez względu na to czy jesteś 
w domu czy poza nim, miej pewność, że Twój dom jest  
chroniony, a najbliżsi bezpieczni.
Inteligentna ochrona Twojego domu.

Cechy

Kontrola poprzez aplikację
Pełna kontrola systemu alarmowego za 
pomocą aplikacji. 

Powiadomienia na żywo
Zobacz, kto jest pierwszy wrócił do domu, 
dzięki powiadomieniom i alertom w czasie 
rzeczywistym.

Łatwa instalacja
Bezprzewodowe dla szybkiej i prostej instalacji. 

Cechy dodatkowe:

• Zdalne uzbrojenie i rozbrojenie systemu

• Funkcja geolokalizacji

• Ulepszony zasięg 200m

• Możliwość rozbudowy systemu do 40 akcesoriów

• Łączność z ekosystemem Yale Smart Living

• Kompatybilne z zegarkami typu Smart Watch

• Bezpieczne szyfrowanie

Zestaw IA-312 zawiera:



Inteligentna ochrona Twojego domu.

Specyfikacja produktu

Połączenie 2-kierunkowa komunikacja na paśmie 868Mhz

Zasięg 200m

Możliwość rozbudowy Do 40 akcesoriów

Ilość użytkowników klawiatury (kodów użytkowika) Do 10 użytkowników

Ilość użytkowników przypisanych w aplikacji Do 50 użytkowników

Głośność syreny HUB 100db

Wstępnie połączone akcesoria
✔

Żywotność baterii

Wszystkie baterie w zestawie

2 lata (przy standardowym użyciu)

Cechy Smart

Kontrola za pomocą aplikacji Yale Home App

Powiadomienia na telefon
✔

Powiadomienia SMS oraz e-mail
✔

Kompatybilny z systemem IOS oraz Android
✔

Kontrola strefowa (częściowe uzbrojenie alarmu)
✔

Geo-lokalizacja
✔

Harmonogram wtyczki Smart*
✔

Kompatybilny z Amazon Alexa*
✔

Kompatybilny z Philips Hue*
✔

Integracja z Apple watch*
✔

*Wymaga dodatkowych akcesoriów Smart

https://www.yalelock.pl/pl/yale/polish-startpage/smart-living1/

Bhttps://www.facebook.com/yalelockpl/

Czujnik ruchu
Sync  

Czujnik drzwi/
okna Sync 

Wykrywacz
dymu Sync  

Syrena zewnętrzna
Sync  

Czujnik ruchu
przyjazny dla
zwierząt Sync 

Klawiatura
Sync  

Pilot
Sync 

Wtyczka
Smart Sync  

Moduł do zamka Przycisk paniczny
Sync

Gama akcesoriów 
Sync
Akcesoria Sync są łatwe do sparowania z inteligentnym 
alarmem domowym Yale, dzięki czemu można 
rozbudować system aż do 40 akcesoriów wedle Twoich 
potrzeb. Użyj asystenta głosowego, aby włączyć lub 
wyłączyć urządzenia za pomocą wtyczki Smart.

Następujące akcesoria można sparować z alarmem 

Sync Smart Home
(UWAGA: Gama akcesoriów SR nie współpracuje z tym produktem).




