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Aptus utvecklar och tillverkar kundnära säkerhets- och informationssystem
för tryggare fastigheter och trevligare boendemiljö
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Aptus Yale Doorman

Värdens bästa vän
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Vår strävan är att skapa effektiv fastighetsförvaltning och trevliga boendemiljöer. Därför är det roligt att
presentera Yale Doorman som ett systemanslutet elektroniskt lås, vilket vi hoppas ska glädja fastighets- och
bovärdar.

Så här ansluts Yale Doorman
till Aptus system
1.
2.
3.

STYRA 3000

KOPPLA 0010
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Låset ansluts via radiokommunikation
Radiomodul/mottagare ansluts till Styra 3000
Varje mottagare kan kommunicera med åtta Yale Doorman
(32 stycken lås kan anslutas till en Styra 3000)

LÅSET

Koll på fastighetens alla nycklar

Slarvar barn bort nycklar?

Nu kan du installera systemanslutna elektroniska lås på lägenhetsdörrar kostnadseffektivt. Det innebär med andra ord
att du administrerar alla fastighetens nycklar centralt – från
gemensamma dörrar och porttelefoner till lägenhetslås.

Lägenhetsinnehavaren väljer själv vilken säkerhetsnivå hon eller
han vill ha. Exempelvis så kan barnen enbart använda kod och andra familjemedlemmar använda både kod och nyckel. Låset erbjuder även möjligheten att låta hyresgästen aktivera nya Aptusnycklar
via en kod.

Inga nycklar på drift

Koll på ankomst och avgång

Tappar någon en nyckel spärras den enkelt och lägenhetsinnehavaren kan kvittera ut en ny, vilket betyder att ingen behöver tänka
på dyra cylinderbyten och oroa sig över nycklar på drift.

Har hantverkaren eller städaren spenderat sina fyra timmar i lägenheten som de vill ha betalt för? Med tillfälliga koder får du koll
på upplåsning och låsning. Dessa koder fungerar givetvis även på
porttelefonen vid fastighetens entré*.

*Funktionen kommer under hösten 2013.

APPEN

App för Smartphone

Smartphoneapp

Kompis på besök

Har barnen glömt låsa? Har hantverkaren anlänt? Följ låsets status via en app oavsett var på jorden du befinner dig. Andra smarta
funktioner är att du kan fjärrlåsa din dörr, spärra nycklar, skicka
tillfälliga koder och byta koden till dörren*.

Din kompis Liston kommer på besök och ska stanna över helgen.

Utelåst

1.
2.
3.
4.

Ordna en kod i appen till Liston
Välj hur länge koden ska vara aktiv
Mejla eller sms:a den till honom
Se i appen när Liston öppnar dörren

Appen är utrustad med nödsituationsknappar som lotsar dig till
en låssmed eller jourtjänsts telefonnummer. Du har även möjligheten att skapa en ny kod för att öppna dörren*.

*Funktionen kommer under hösten 2013.

APPEN

Välj PINKOD

Personlig administrering

Hallå! Dags för batteribyte.

Välj enklare inloggning eller avancerad inloggning beroende på
vad du ska göra med appen. Exempelvis så krävs det inställningar
med högre säkerhet för att skapa nya koder till dörren* gentemot
om man bara ska kolla batteristatus.

Språk

Du kan även namnge användare och beröringsfria nycklar enligt
dina önskemål, inte efter hur de är namngivna i fastighetsägarens
databas. Detta gör att du enkelt ser vem som öppnat dörren.

I appen hittar du även en volymkontroll till ditt Yale Doorman-lås
och den påpekar när det är dags för batteribyte i låset.

Yale Doorman-låset har flera språk. Appen finns på svenska (engelska, norska och danska kommer i senare version).

*Funktionen kommer under hösten 2013.

PAKETEN

Yale Doorman Aptus-paket

Yale Doorman Aptus-paket
•
•
•
•

1 x Yale Doorman
Aptus radiomodul
3 x Yale Doorman Kombinyckel för Aptus
Stolpe

Radiomodulpaket
•
•
•

Radiomodul
3 x Yale Doorman Kombinyckel för Aptus
Stolpe (utan lås)

Radiomodulpaket

Koppla 0010
•

Dörrenhet med radiointerface

Koppla 0010

PAKETEN

Aptus radiomodul

Aptus radiomodul
•

Radiomodul-reservdel i Yale Doorman

Yale Doorman kombinyckel för Aptus
•
•
•

Mifare
Kryptering för Doorman
EM

Aptus radiomodul

Välkomstpaket
•
•
•

Gör-så-här-beskrivning
Så-här-fungerar-appen
Brev med kod

Med reservation för tryckfel och eventuella ändringar.
Aptus Elektronik AB . Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim telefon växel: 031 68 97 00
.
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Aptus utvecklar och tillverkar kundnära säkerhets- och informationssystem
för tryggare fastigheter och trevligare boendemiljö
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KONTAKT

Aptus Yale Doorman

Aptus Elektronik AB . Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim
telefon växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10
fax: 031 68 97 99 . epost: sales@aptus.se www.aptus.se

