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Elektronisk dør- 
og vindussikring

Med Yale elektronisk dør- og vindussikring får du en helhetlig nøkkelfri 
løsning for hele hjemmet. Her har du løsninger for dørene:

Elektronisk 
dørkikkert 
-DDV 5500

Låsene i våre hus og leiligheter har gått inn i en ny 
tidsalder. Yale Doorman er et praktisk og sikkert 
alternativ til den velkjente mekaniske låsen med nøkkel.

Full fleksibilitet og valgfrihet
Den største fordelen med å bytte ut din mekaniske lås og 
nøkkel med en Yale Doorman-lås er fleksibiliteten. Når du 
installerer Yale Doorman, kan du låse opp på flere ulike måter 
– med nøkkelbrikke, og/eller kode, fjernkontroll eller en app
på mobilen! App forutsetter at man kjøper tilleggsutstyr fra
Verisure.

Enkelt og praktisk
Yale Doorman kan monteres i dører der det i dag sitter en 
standard skandinavisk låskasse, noe som er tilfellet i de 
aller fleste norske boliger. Dersom du er usikker på om Yale 
Doorman kan monteres hos deg, vil din lokale låsesmed gi 
deg råd og veiledning.

Sikkerhet
Yale Doorman er et trygt valg når du ønsker å bytte ut din 
tradisjonelle, mekaniske lås med en elektronisk lås. Du 
behøver ikke bekymre deg for en forsvunnet nøkkelbrikke 
med tanke på at den har havnet i feil hender. Dersom du 
mister en nøkkelbrikke, vil sikkerheten raskt gjenopprettes  
fordi den kan slettes fra låsen på et øyeblikk. Automatisk 
låsing gir deg trygghet for at ditt hjem er sikret, enten du er 
hjemme eller ikke. Og du kan alltid komme inn ved hjelp av 
koden, dersom du ikke har nøkkelbrikken med deg.

Elektronisk lås 
for ytterdøren 
-Yale Doorman

Kikkehullet i døren står for fall – nå er det elektronisk 
dørkikkert som gjelder

La tyven ta en selfie!
De fleste som ringer på hos deg er jo venner på besøk. 
Men det kan jo være greit å se hvem som har ringt på, 
også når du ikke var hjemme. De siste 50 bildene blir 
automatisk lagret i minnet. Det stopper ikke vennene dine 
fra å ringe på – men det vil ganske sikkert få en ubuden 
gjest til å kvie seg for å sjekke om det er noen hjemme…

Slutt på å overlate nøkkelen til 
håndverkeren, vaskehjelpen eller 
barnevakten!

Håndverkeren som kommer mellom “ni og to”. 

Barnevakten eller vaskehjelpen som må disponere 

egen nøkkel… Med Yale Doorman legger du enkelt 

inn en egen kode til den som skal inn. Koden slettes 

om ønskelig automatisk etter ett døgn – enkelt og 

greit! Kombinerer du Yale Doorman med en app på 

din smartphone, kan du se hvem som kommer og 

går til enhver tid. Er du bortreist, ser du når barna er 

kommet trygt hjem fra skolen! App forutsetter at man 

kjøper tilleggsutstyr fra Verisure.

Yale – for de fleste av oss er det et 
annet ord for lås.
Helt siden Linus Yale i 1865 patenterte sin viktigste 
oppfinnelse; sylinderlås og nøkkelsystem, har Yale 
vært synonymt med kvalitet. Hans enkle, men samtidig 
geniale løsning, har gitt Yale-varemerket posisjonen 
som “The world’s favorite lock”. Når digitaliseringen 
nå gjør sitt inntog også på dette området, er Yale 
fremdeles i forkant.

Yale markedsføres i Norge av TrioVing a.s.

www.yale.no
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Det er lenge siden du åpnet  
bilen med nøkkel...

...nå er turen kommet til  
boligen din 

Ganske merkelig at bilen lenge har ligget i forkant 

av boligen din når det gjelder sikkerhet og enkel 

låsbetjening. Nå tar boligsikring igjen forspranget. 

Alle husets dører og vinduer kan nå utstyres med 

elektronisk lås med kodetastatur. Det betyr farvel til 

nøkler som mistes og låser som må byttes når boligen 

skifter eier. Låsen monterer du enkelt selv.

Enkel sikring av balkongdøren

Start med balkongdøren! Det er vanligvis her tyven 

finner arbeidsro. Et lite hull ved dørhåndtaket er nok til 

å kunne vippe opp “låsen” på innsiden og spasere inn. 

Og enda verre; det har vært enkelt å bære ut tyvegodset 

gjennom en vidåpen dør. 

Med Yale balkongdørlås må tyven streve 

med knust, skarpt glass. Bare synet av din 

elektroniske balkongdørlås vil sannsynligvis stoppe 

innbruddsforsøket.  

Litt for tidlig å forlate redet?

Har du små barn, er du sikkert nøye med å ha 

vinduene lukket. Det kan likevel skje at den lille 

håpefulle ønsker å utforske verden der ute.

Monterer du elektronisk vinduslås med kodetastatur, 

er du helt sikker. Samtidig gjør du det litt vanskeligere 

for tyven – både å komme inn, og etterpå ut med 

tyvegodset.

Elektronisk 
sikring av 
vinduer og 
balkongdører
 
-Yale Balcony og  
Yale Window
Mange balkongdører er utstyrt med enkle, usikrede 
vridere. Dessuten har disse dørene, som regel store 
glassflater. 

Med enkle grep kan du øke sikkerheten på baksiden av 
huset. Med  Yale Balcony, er det kun den med riktig kode 
som kan åpne døren. 

Sikring av vinduer kan skje på mange  
nivåer. Først og fremst bør man gå over  
alle vinduene og se om vanlige hasper  
eller håndtak fungerer som de skal.   

Med en Yale Window sikrer du deg optimalt. 

Selvvalgt kode, 6 siffer 
– enkelt å legge inn ny kode.


