
ENTR® 
Dálkově ovládaný zámek
Bezpečné. Jednoduché. Bez klíčů.

®

Chytrý způsob ochrany vašeho domova.



Systém Yale Smart Living byl navržen tak, aby vyhovoval vašim životním potřebám – 
zajišťuje bezpečnost, pohodlí a flexibilitu. Jeho ovládání je velmi jednoduché. Jedná 
se o produktovou řadu propojených inteligentních bezpečnostních zařízení, jako jsou 
alarmy, digitální dveřní zámky a kukátka, která vám umožní chránit domácnost a své 
milované. Systém můžete ovládat téměř odkudkoliv na světě prostřednictvím intuitivní 
a uživatelsky přívětivé aplikace.

Přístup návštěvníků, zásuvky, IP kamery, systémy pro detekci požáru a zabezpečovací 
systémy, stejně jako nouzové alarmy můžete ovládat odkudkoliv… 
Se systémem Smart Living máte vše zcela pod kontrolou. 

Smart Living. Inteligentní 
bezpečnostní systém, který 
vám poskytne klid a jistotu.



Vyjměte stávající  
cylindrickou vložku.

Před zakoupením zámku změřte šířku 
dveří (A a B). Ujistěte se, že nová 
cylindrická vložka nebude nad plochu 
dveří vyčnívat o víc než 3 mm.

Vložte novou cylindrickou vložku  
(včetně základní desky a kolečka)  
z vnitřní strany dveří.

Zajistěte cylindrickou vložku šroubem M5 
a otočte kolečkem zpět do nulové polohy.

Zámek ENTR® byl vyvinut podle nejvyšších bezpečnostních 
standardů společnosti Yale s využitím nejnovějších technologií. 
Poskytne vám zabezpečení a praktickou bezklíčovou kontrolu 
přístupu do vašeho domova.

Dveře můžete odemykat různým způsobem. Můžete použít mobilní 
aplikaci, snímač otisků prstů, PIN kód nebo dálkové ovládání. 
Vyberte si způsob, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám, nebo 
používejte jejich kombinaci.

Snadno rozšiřte svůj stávající zámek o systém ENTR®.  
Stačí provést následující 4 kroky.

4 snadné kroky použití  
zámku ENTR®
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S mobilní aplikací ENTR® můžete dveře zamykat a odemykat přímo 
prostřednictvím svého smartphonu nebo jiného zařízení s rozhraním 
Bluetooth. Tím budete mít nad zámkem plnou a nepřetržitou kontrolu.

•  Využívá šifrované technologie Bluetooth Smart, která není závislá 
na dostupnosti sítě

•  Nechte si zasílat zprávy o tom, kdy jsou dveře zamknuty a odemknuty, 
a o stavu baterie.

• Vytvořte virtuální klíče

•  Naprogramujte plánované ověřování přístupu  
se snímačem otisků prstů

•  Rozhraní technické podpory s použitím  
vašeho smartphonu 

Kontrola přístupu 24/7  
z vašeho smartphonu 



Bezpečný, praktický,  
s inteligentním  
ovládáním

Rozlučte se s hledáním klíčů,   
pořiďte si bezklíčový zámek:

Inteligentní zámek ENTR®.



• Vhodný pro většinu typů a velikostí dveří

•  Snadná instalace do stávajících dveří – není zapotřebí žádné vrtání ani kabeláž

•  Napájen z baterie – nezávislý na elektrické síti a kabeláži

• Bezpečná a šifrovaná bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému

•  Automatické zamykání – stačí zavřít dveře a zámek se automaticky zamkne 

Hlavní výhody zámku ENTR®



ENTR® PIN 
klávesnice 

Můžete předdefinovat až 
20 různých kódů. Jakmile 
je v klávesnici uložen 
kód, můžete ho použít 
k bezpečnému odemknutí 
zámku. Snadno se 
instaluje a programuje.

Nástěnná čtečka 
otisků prstů ENTR®

Umožňuje registraci až 20 
uživatelů. Můžete používat 
jak otisky prstů, tak kódy 
PIN. Můžete spravovat 
a plánovat ověřování 
uživatelů.

Dálkové  
ovládání ENTR® 

Po spárování dálkového 
ovládání se zámkem 
můžete dveře zamykat 
a odemykat na dálku 
zevnitř i z vnějšku domu. 
Se zámkem můžete 
spárovat až 20 dálkových 
ovladačů, které můžete 
snadno dle potřeby 
přidávat nebo odebírat.

Nabíječka  
ENTR®

Zámek ENTR®  je nabíjen 
výkonným a ekologicky 
šetrným akumulátorem. 
K zajištění plné funkčnosti 
můžete zámek ENTR®  
nabíjet dvěma způsoby: 
kabelovou a bezdrátovou 
nabíječkou.

Možnosti vysokého 
zabezpečení přístupu

Se zámkem ENTR® můžete používat různá zařízení pro kontrolu 
přístupu. Vyberte si takové, které bude nejlépe vyhovovat vašim 
potřebám.



Nástěnná PIN 
klávesnice ENTR® 

Nástěnná PIN klávesnice ENTR® umožňuje 
uživatelům otevírat dveře jednoduchým 
zadáním osobního kódu.

Funkce 

Uživatelé mohou nastavit až 20 osobních kódů, zadat je do klávesnice a používat k bezpečnému otevírání 
dveří.

Výhody
•  Můžete předdefinovat až 20 různých kódů. První kód je definován jako kód pro správu a správce.

• Snadná instalace – není zapotřebí žádná kabeláž.  

•  Bezpečná bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému založená na šifrovacím standardu AES128.

•  LED indikátory: 
• Úspěšné zamknutí/odemknutí 
• Neúspěšné zamknutí/odemknutí 
• Slabý akumulátor 
• Krizová indikace dveřní jednotky 

Specifikace
Typ baterie 2× AA alkalické

Komunikační frekvence mezi dveřní 
jednotkou a zařízením pro zadávání údajů)

2,4 GHz

Rozměry 140 mm × 50 mm × 40 mm

Hmotnost 150 g

Provozní teplota -20 °C ~ +60 °C



Čtečka otisků 
prstů ENTR® 

Čtečka otisků prstů ENTR® umožňuje 
uživatelům otevírat dveře jednoduchým zadáním 
osobního kódu, nebo jen přejetím prstu.

Funkce 

Čtečka otisků prstů nabízí uživatelům praktické a bezpečné ovládání dveří. Hlavní uživatel může vytvořit, 
naplánovat a rušit až 20 jedinečných uživatelů. Pro každého uživatele jsou uloženy dva různé otisky prstů a 
vytvořen jeden osobní identifikační kód.

Výhody 

•  Podpora až 20 uživatelů – dva mohou být definováni jako hlavní uživatelé.

• Snadná instalace – není zapotřebí žádná kabeláž.

•  Bezpečná bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému založená  
na šifrovacím standardu AES128.

•  Snadná správa prostřednictvím OLED displeje a navigačního panelu.

•  Indikace na displeji: 
• Úspěšné zamknutí/odemknutí 
• Neúspěšné zamknutí/odemknutí 
• Slabé baterie 
• Krizová indikace dveřní jednotky

Specifikace
Typ baterie 2× AA alkalické

Komunikační frekvence mezi dveřní 
jednotkou a zařízením pro zadávání údajů

2,4 GHz

Rozměry 140 mm × 50 mm × 40 mm

Hmotnost 160 g

Provozní teplota -20 °C ~ +60 °C



Dálkové ovládání 
ENTR®

Dálkové ovládání ENTR® umožňuje uživatelům 
otevírat dveře jednoduchým stisknutím 
tlačítka.

Funkce
Ovládá ENTR® na dálku dálkovým ovládáním. 

Výhody 

•  Je snadné spárovat nový ovladač se zámkem ENTR®.

• Jedny dveře lze spárovat až s 20 různými dálkovými ovladači.

• Baterie vydrží minimálně 10 000 stisknutí.

•  Bezpečná bezdrátová komunikace mezi jednotlivými prvky systému založená na šifrovacím standardu 
AES128.

•  Indikace: 
 • Nespárované dálkové ovládání 
• Signál úspěšně vyslán a přijat

Specifikace
Typ baterie Lithiová CR2032

Komunikační frekvence mezi dveřní 
jednotkou a zařízením pro zadávání údajů

2,4 GHz

Rozměry 60 mm × 30 mm × 8 mm

Hmotnost 30 g

Provozní teplota -20 °C ~ +60 °C





Další informace o produktech Smart Living najdete na  
www.yalelock.cz

Yale – nejoblíbenější zámek na světě
Lidé na celém světě se snaží aktivně zabezpečit vše, na čem jim záleží – svůj 
dům, svou rodinu, svůj osobní majetek a své obchodní záležitosti – s pomocí 
značky, které nejvíc důvěřují – Yale. Proto s hrdostí říkáme, že Yale jsou 
„nejoblíbenější zámky na světě“.

Zabezpečení pro budoucnost
Yale staví na svém jedinečném dědictví a nadále pomáhá lidem zabezpečit 
věci, na kterých jim záleží. Vizí společnosti Yale je maximálně využít veškerých 
svých zkušeností při navrhování produktů pro budoucnost, které budou 
odrážet hodnoty značky Yale: vytvářet optimismus, péči, pokrok, spolehlivost 
a dostupnost. Koncepce Smart Living je klíčovou součástí této vize.

Chytrý způsob ochrany vašeho domova.


