
Make it smart 
Met het slimme deurslot Linus®



Dagelijks vertrouwen 
miljoenen mensen op 
Yale voor de beveiliging 
van wat voor hen het 
belangrijkst is.
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Al meer dan 180 jaar beschermen wij 
gezinnen, hun huizen en al hun dierbare 
bezittingen. De afgelopen jaren zijn wij 
uitgegroeid van marktleider op het gebied 
van mechanische sloten naar dé expert 
als het om slimme beveiliging en smart 
living gaat. 

Wij streven ernaar onze grenzen 
voortdurend te verleggen en blijven 
onszelf ontwikkelen in een wereld die 
continu in beweging is. Zo kunnen we 
iedereen de beste bescherming bieden. 
Vandaag en in de toekomst! 
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Wij beschermen 
je woning 
voor complete 
gemoedsrust

Met onze slimme beveiligingsproducten en de 
gebruiksvriendelijke Yale Access App bieden we  
jou elke dag weer betrouwbaarheid, gemak én 
veiligheid voor je hele huis. 

Yale beschermt alles wat je het meest dierbaar is. 
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Met Yale Linus® maak je jouw 
deur slimmer! Deze innovatie is 
speciaal ontworpen om jouw leven 
makkelijker én veiliger te maken. 
Dit sleutelloze deurslot heeft een 
elegant ontwerp en beschikt over 
de nieuwste technieken.

Het slimme deurslot Linus® is een veilig deurslot 
waarmee je altijd en overal jouw deur kunt 
vergrendelen en ontgrendelen. Schakel over op 
sleutelloze toegang, kijk wie er wanneer binnenkomt, 
verstrek virtuele gastsleutels en controleer of de 
deur open of dicht is. Het slimme deurslot van Yale 
is gebaseerd op 180 jaar ervaring op het gebied van 
beveiliging. Met Linus® kun jij onbezorgd genieten 
van wat écht belangrijk is! 
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Het slimme deurslot Linus®
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Een elegant ontwerp, gecombineerd met  
de nieuwste technieken. 2020

smart product 



Volledige controle 
binnen handbereik

Verander je smartphone of Apple Watch  
in een sleutel. Met de intuïtieve Yale Access 
App voor je Android of iOS apparaat beheer 
je eenvoudig op afstand de toegang tot je 
huis.* Deel je toegang met mensen die je 
vertrouwt, bekijk activiteiten en ontvang 
meldingen op je smartphone! 
* Yale Connect WiFi Bridge vereist voor extra functionaliteiten 

zoals het openen/sluiten van je deur op afstand, het ontvangen 
van slimme meldingen op je smartphone en integraties met 
stemassistenten.
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De installatie is een 
fluitje van een cent

Het slimme deurslot Linus® kan 
eenvoudig worden geïnstalleerd over 
de bestaande cilinder. Dit doe je aan 
de binnenkant van je voordeur.  
Je behoudt dus niet alleen de 
originele sleutels, maar je voordeur 
ziet er van buitenaf ook nog eens 
hetzelfde uit als voorheen! De slimme 
functies zijn van buitenaf namelijk 
niet zichtbaar.
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Vergrendel én 
ontgrendel je deur 
automatisch als je 
weggaat of thuiskomt

Voor extra gemoedsrust kan Linus® je deur 
automatisch op slot draaien. Dit gebeurt 
direct als je de voordeur achter je dichttrekt 
of na een bepaalde periode die is ingesteld 
in de Yale Access App. Bij thuiskomst wordt 
de voordeur automatisch voor je geopend 
dankzij geo-fencing. Zo hoef je nooit meer 
naar je sleutels te zoeken, ideaal!
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Met de Yale  
Access App 
geef je iemand  
eenvoudig toegang 
tot je woning,  
waar je ook bent

Familie, vrienden of vertrouwde 
bezoekers, zoals de schoonmaakster 
of de pakketbezorger laat je eenvoudig 
op afstand je huis binnen. Linus® dient 
hiervoor wel gekoppeld te zijn aan de 
Yale Connect WiFi Bridge.

Handig: als iemand per ongeluk 
vergeten is de deur op slot te draaien, 
kun jij dit op afstand met één druk op 
de knop regelen. 
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Altijd veilig 
en goed beveiligd

Jouw veiligheid is onze zorg! Je Yale 
Access account wordt dan ook beschermd 
door tweevoudige verificatie. Dit betekent 
dat je jouw identiteit moet verifiëren met 
een wachtwoord én een mailadres of 
telefoonnummer. 

Ons slimme deurslot Linus® maakt gebruik van Bluetooth Low 
Energy (BLE)-encryptie. Naast de beveiliging die Bluetooth 
biedt, maken wij gebruik van AES 128-bits- en TLS encryptie. 
Deze beveiliging is vergelijkbaar met internetbankieren.  
Als je je telefoon kwijtraakt, kun je je Yale Access account en 
alle virtuele sleutels op elk gewenst moment uitschakelen.  
Handig en wel zo veilig! 
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Het slimme deurslot Linus®  
Specificaties 

Bediening via de app
Beheer de toegang tot je huis  

vanaf elke locatie met Yale Access

Eenvoudige installatie 
Geschikt voor  

een groot aantal deuren

Automatische vergrendeling
Vergrendel en ontgrendel deuren 

automatisch wanneer je  
in de buurt bent
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•  Functies voor bediening op afstand  
  (Yale Connect WiFi Bridge vereist) 

•  Gastenbeheer 

•  Bewaking en meldingen  
  van activiteiten 

•  DoorSense™-technologie:  
  je weet wanneer de deur  
  gesloten of open is

•  Verkrijgbaar in twee kleuren:  
  zilver en zwart 

Compatibiliteit van het slot 
Past op bijna alle deuren - Is jouw slot compatibel?  
Ga naar www.yalelock.nl/linus-check voor aanbevelingen met 
betrekking tot de cilinders die in jouw land beschikbaar zijn. 

Vereisten Gratis Yale Access App voor iOS of Android.

Communicatie-frequentie tussen 
Linus® en accessoires 

Bluetooth-versie: 4,2 - 2,4 GHz. 

Technologie tussen het Linus® 
deurslot en smartphone 

Bluetooth rechtstreeks of via Bluetooth en WiFi indien een 
Yale Connect WiFi Bridge gekoppeld is. 

Tweevoudige verificatie 
Je Yale Access-account is beveiligd met tweevoudige verificatie.  
Dit betekent dat het systeem - naast je wachtwoord - ook je identiteit 
controleert op basis van een e-mailadres of telefoonnummer. 

Dubbele encryptie 
Het Linus® slimme deurslot maakt gebruik van Bluetooth Low Energy 
(BLE)-encryptie, naast AES 128-bits- en TLS encryptie, ook wel 
vergelijkbaar met de beveiliging van internetbankieren.

Afmetingen van het product 58mm breed, 58mm diep en 150mm lang. 

Gewicht van het product 623g (inclusief batterijen).

Type batterijen 
4xAA (Alkaline aanbevolen) voor het slimme slot. 
Batterijen inbegrepen in de kit. 

Hoe werkt het:

Download onze gratis Yale Access App voor iOS en Android. Ons slimme deurslot Linus®  
werkt samen met ons Yale Access-assortiment. Kijk op www.yalelock.nl voor meer 
informatie.  
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Yale Smart Keypad

Ideaal voor kinderen, gasten en de schoonmaakster 
om toegang te krijgen tot jouw huis zonder sleutel of 

smartphone.

Gebruiksvriendelijk  
voor iedereen

Perfect voor gasten, de 
hondenuitlaatservice, 

schoonmaker of klusjesman om 
toegang te krijgen tot jouw huis.

Weet wie komt  
en gaat

Met een unieke toegangscode 
voor elke gast houd je bij wie jouw 

huis binnenkomt. 

Geen  
zorgen meer

Je hebt geen omkijken meer naar 
je sleutels en hoeft niet bang te 
zijn dat de accu van je telefoon 

bijna leeg is. Met je Smart Keypad 
ontgrendel je altijd eenvoudig  

je deur.

Yale Connect WiFi Bridge 

Voor extra functies zoals het vergrendelen en  
ontgrendelen van je deur op afstand, het ontvangen  

van slimme meldingen op je smartphone en integraties 
met bijvoorbeeld stemassistenten.

Mogelijkheid tot integraties met 
bijvoorbeeld spraakassistent 

Gebruik je stemassistent om je deur 
te openen (door middel van een 

pincode), vergrendel je slot en bekijk 
de status van jouw slimme deurslot op 

elk moment.

Open de deur wanneer  
je niet thuis bent

Met je mobiel laat je bezoekers 
op afstand je huis binnen en 

vergrendel je de deur als ze weer 
weggaan.

Bewaak de toegang  
vanaf elke locatie

Altijd op de hoogte van wie er 
wanneer binnenkomt en of deur 

open of gesloten is. Check altijd en 
overal de status van je deur.



Bediening via de app

Vergrendel en ontgrendel je deur vanuit  
de app, vanaf elke locatie.

DoorSense™-technologie

Het slot controleert de status van de deur 
en geeft aan of de deur open of goed 

gesloten is. 
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De functies van  
Yale Access 

Bewaking van activiteiten

Via de Activiteiten-feed zie je precies wie 
er wanneer binnenkomt. Controleer wie de 
deur heeft ontgrendeld en of en wanneer 

deze daadwerkelijk is geopend.  
Stel waarschuwingen in om te melden 

wanneer bepaalde mensen thuiskomen.

Toegang voor gasten

Wijs onbeperkt digitale sleutels toe die 
een paar weken, een paar uur of zelfs  

een paar minuten geldig zijn. Je hebt geen 
zorgen meer over verloren of gestolen 
sleutels. De toegang tot apps kan niet 

worden gekopieerd zoals bij een sleutel!
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Samen slim

Sluit je slimme deurslot Linus® aan op populaire 
smart home-systemen, stemassistenten en 
verhuurplatforms voor een probleemloze 
bediening van deuren en toegangsbeheer. 
De beschikbaarheid van de integraties 
varieert per regio. Sommige integraties zijn 
nog niet beschikbaar. Controleer daarom de 
beschikbaarheid op www.yalelock.nl. 
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Het dagelijks leven 
wordt gemakkelijker 
gemaakt

Samen met onze vertrouwde partners 
bieden we je met Linus® een reeks 
unieke functionaliteiten. Denk aan 
thuisbezorging, de verhuur voor een 
kortdurende periode en diensten zoals 
schoonmaken en babysitten. Hierdoor 
maken we je het leven een stuk 
makkelijker!



Andere producten uit 
het Yale assortiment 

Smart Home 
alarmsystemen

Smart Home  
buitencamera’s 

Smart Home 
binnencamera
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HangslotenKluizen



www.yalelock.nl

Apple, het logo van Apple en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., 
geregistreerd in de VS en andere landen en regio’s. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC. Google Assistant is niet in alle talen en landen beschikbaar.

Ga naar de website van Amazon voor informatie over de (toepassings)mogelijkheden van Amazon Alexa in verschillende landen.

Om dit HomeKit-accessoire te kunnen bedienen, wordt de nieuwste versie van iOS of iPadOS aanbevolen. Part of ASSA ABLOY

Trusted every day




