
Den enkla vägen till ett tryggt hem 

An ASSA ABLOY Group brand

ENTR S

Nyckel i mobilen
Digitala tillbehör

Fingeravläsare FjärrkontrollKnappsats



Yale ENTR S är en digital uppgradering för din dörr  
Dra nytta av Yale ENTR S smarta digitala teknik och 
uppgradera din dörr med en eftermonteringslösning för 
inomhusbruk. Med det här låset kan du ta dig in i ditt hem 
med hjälp av en smartphone eller nyckelbricka, alternativt 
(som tillval) med knappsats eller fingeravtrycksläsare.  
Yale ENTR S är en eftermonteringslösning och går därmed 
snabbt att installera utan att låshuset behöver bytas.

Tillbehör för ökad flexibilitet
Du kan lägga till en fjärrkontroll, fingeravtrycksläsare eller 
knappsats för att låsa upp dörren. Fingeravtrycksläsaren 
och knappsatsen monteras på väggen utanför dörren 
och kommunicerar med ENTR S via BLE (Bluetooth Low 
Energy). Fjärrkontrollen kan användas för att låsa och 
låsa upp dörren genom en enkel knapptryckning.

Fingeravläsning
Ditt unika fingeravtryck kan användas som nyckel,  
Enkelt, säkert och knappast något du glömmer ta med 
dig. Du kan lagra upp till 20 fingeravtryck. Batteridriven 
och enkel att installera.

Knappsats
Friheten att slippa ta med dig en nyckel får du med en 
kod/knappsats. Lagra upp till 20 olika koder. Enkel  
installation, batteridriven.

Fjärrkontroll
Ett tryck på fjärrkontrollen låser upp din dörr. Upp till 20 
fjärrkontroller kan anslutas. Fungerar lika bra från in- och 
utsidan. Enkel att lägga till och ta bort.

Enkel installation
ENTR S kan enkelt installeras på de flesta skandinaviska 
dörrar utan borrning. Låset kan installeras på dörrar med 
en eller flera hakreglar. Alla nödvändiga skruvar, batterier 
och produktspecifika verktyg ingår. Det enda verktyg du 
behöver ha är en skruvmejsel.

Specifikation tillbehör

• Digitala tillbehör till Yale ENTR S för bostäder.

• Enkel installation vid dörrens utsida.

• Dolt montage med hjälp av bottenplatta.

• Batteridrift och BLE kommunikation (radio).

• Monteras skyddat från regn och nederbörd.

• Klimat:  
Lagring -40 - +80˚C. 95% RH vid 85˚C  
Användning -17 - +60˚C. 90% RH vid 50˚C 

• Kodläsare och Fingeravtrycksläsare IP55

• Fjärrkontroll IP57

• Batterier (Ingår): Fjärrkontroll, 1 x CR 2032  
Kodläsare, 2x AA 1,5 V (Alkaline)  
Fingeravtrycksläsare, 2x AA 1,5 V (Alkaline)

• Batterivarningsfunktion (Kod- och fingeravtrycksläsare)

• CE (RED 2014/53/EU, ROHS 2011/65/EC)
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