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Den enkla vägen till ett tryggt hem

ENTR S – uppgradera
din dörr med ett
digitalt lås
Yale ENTR S är det smarta digitala låset som
ger dig alla tänkbara möjligheter att öppna din
dörr. Med ENTR S öppnar du med din mobil, en
knappsats, ditt fingeravtryck, en fjärrkontroll eller
om du vill – din vanliga nyckel.
När du installerar ENTR S byter du enkelt ut vredet
på insidan av dörren mot det digitala låset. Låset
i övrigt är intakt och bytet syns inte från utsidan.
Det behövs inga nya hål, faktiskt inga ingrepp
i dörren överhuvudtaget, så du kan ta med dig
ditt ENTR S om du flyttar utan att lämna några
märken.

Låset kan öppnas från
insidan med vred eller
swipers på låsets sidor.

Styr ditt lås med
en app
Med ENTR S app kan du låsa och låsa upp din
dörr med ett svep på din mobil. Dessutom kan du
sända digitala nycklar till vänner, bekanta och
naturligtvis till hantverkaren. Om du aktiverar
autolåsningen vet du att dörren alltid låser när du
stängt. In kommer du ju alltid.

Fler möjligheter att
öppna din dörr
Med ENTR S väljer du hur dörren ska låsas upp.
Välj till en knappsats för att öppna med kod eller
en fingeravtrycksläsare och använd fingret som
nyckel. Fjärrkontroll är en annan möjlighet och
naturligtvis kan du använda din vanliga nyckel.
Oavsett vad du väljer slipper du kabeldragning.
Enheterna kommunicerar via Bluetooth low
energy (BLE). Eller varför välja förresten,
kombinera fritt istället!

Skicka en digital nyckel
till dina vänner. Eller till
hantverkaren kanske

Passar ENTR S
din dörr?
Yale ENTR S är en så kallad retrofit-lösning.
Det innebär att ENTR S kan monteras på valfritt
lås med skandinavisk standard från 1980 och
framåt*.
Låset har också ett automatiskt vred på insidan
som aktiveras med en svepning på låsets
pekskärm. Låsets status – låst/olåst – indikeras
med LED på skärmen. ENTR S drivs med
6 stycken vanliga AA batterier.
*Om du är osäker på vad du har för lås så läs vår guide på
www.yale.se/passarentrs

Enkel installation
ENTR S installerar du enkelt på de flesta dörrar
med skandinavisk standard utan några ingrepp.
Låset kan även installeras på dörrar med en
eller flera hakreglar. Alla nödvändiga skruvar,
batterier och produktspecifika verktyg ingår i
förpackningen. De enda verktyg du behöver är
en stjärnmejsel och eventuellt en avbitare.
Se gärna vår installationsvideo på www.yale.se/installeraentrs

App
Med ENTR S kan du låsa och låsa upp
din dörr med ett svep på din mobil.

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.

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.
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Kod
Friheten att slippa ta med dig en
nyckel får du med en kod/knappsats.
Lagra upp till 20 olika koder. Enkel
installation, batteridriven.
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Nyckel
Naturligtvis kan du öppna med din
vanliga metallnyckel ifall du vill.
Kan förstås kombineras med alla
andra sätt att låsa upp.

Fingeravläsare

Knappsats

Fjärrkontroll
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Använd ditt
fingeravtryck
som nyckel

Teknik
• Digitalt lås för villa och lägenhet
• Lås/lås upp med mobilen (BLE)
• Enkel installation, monteras på insidan
av dörren
• Mekanisk override
• Språk i app: svenska, norska, danska
och engelska
• Drivs av 6 stycken AA-batterier
(inkluderade)
• Skruvar och monteringsdelar inkluderade
• CE certifierad
• Tillbehör: fingeravläsning, knappsats,
fjärrkontroll
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