
Har du prøvet at miste din nøgle eller låse dig ude? 
Med en Yale Doorman kommer du ikke i en sådan situation igen.

Er uheldet ude?
Har en af ungerne mistet sin nøglebrik, og har   
de ikke fået oplyst eller kan huske den person- 
lige kode? Så kan du nu give dem mulighed for 
at komme ind, selvom du ikke selv er hjemme.  
Det kræver kun at de kan få fat på dig på tele- 
fonen, eller at du sender en sms med koden  
til dem. Og den mistede nøglebrik kan du  
slette, så snart du er hjemme igen.
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Yale og Ruko A/S er begge selskaber i den internationale koncern ASSA ABLOY. 

Yale Doorman er udviklet i samarbejde mellem Ruko og Yale, hvor nytænkning, sikkerhed og 
brugervenlighed har været nøgleordene i processen.

Ruko A/S
Marielundvej 20
2730 Herlev

Tel: 44 54 44 54
email: ruko@ruko.dk

www.ruko.dk
www.yalelock.dk An ASSA ABLOY Group brand An ASSA ABLOY Group brand

Yale Doorman
– Din nye elektroniske lås

Design og funktion
Yale Doorman er produceret i et robust design 
og i et materiale som kan tåle vind og vejr. Der 
er lys i displayet, så det er uden problemer at 
betjene Yale Doorman i mørke. Ved ændringer  
– eksempelvis hvis en nøglebrik er blevet væk – så 
er der dansk voice guide, som leder dig igennem 
hele forløbet. Yale Doorman er designet til at 
blive brugt. 
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Smart, 
nemt og 
sikkert

Aflåsning af vores huse og 
lejligheder er gået ind i en ny tidsalder
Yale Doorman er en elektronisk lås til yderdøre, som er et sikkert alternativ til den  
velkendte mekaniske sikring med nøgle. Som noget helt nyt kan Yale Doorman V2  
integreres med en alarm fra Verisure, og dermed opnår man en større grad af fleksi-
bilitet og valgfrihed.

Styr lås og alarm via en app
Det er muligt at låse og låse op på flere forskellige måder. Man kan bl.a. anvende en kode,  
nøglebrik eller smartphone.  Det er via Verisures app-baserede platform, man kan låse og 
låse op. Via app’en kan man også se hvornår fx børnene er kommet hjem, og om man har 
husket at låse døren. Og alt dette kan man gøre uanset hvor man befinder sig. 

Sikkerhed
Det er nemt at genoprette sikkerheden hvis en nøglebrik mistes. For en mistet nøglebrik kan 
slettes på et øjeblik, og bekymringen om hvor nøglebrikken er kan helt elimineres. Brikken er 
nemlig logget ud og sikkerheden er genoprettet.

Nemt og brugervenligt 
Man kan uden problemer installere Yale Doorman i døre, hvor der i dag sidder en låsekasse 
efter skandinavisk standard. Der gør der i de fleste danske husstande — men hvis du er i tvivl, 
om den kan passe hos dig, så kan du få hjælp og vejledning hos din lokale låsesmed.

Kode

Brik

Fjernbetjening

Slut med 
nøgler under 
måtten!

Håndværkere eller aflæsning af varme 
De fleste af os kender til at håndværkere eller vice- 
værten skal have adgang til vores bolig, mens vi er 
på arbejde. Med en Yale Doorman kan dette lade  
sig gøre på to forskellige måder.

1. Der udlånes en nøglebrik på samme måde, som 
man ville gøre med en traditionel nøgle.

2. Der laves en ekstra kode, som kun gælder i 24  
timer, hvorefter den igen er ugyldig. På den måde 
kan du nøjes med at give adgang i et begrænset  
tidsrum, og sikkerheden genetableres automatisk, 
uden at du skal sørge for at  indkræve nøglen igen.

Aktivitet og frihed
Lever du et aktivt liv, og vil du gerne være fri for at tænke på, hvor du gør af  
nøglen, når du er ude at løbe eller en tur i haven? Med en Yale Doorman kan 
du komme ind igen bare ved at taste koden. Du opnår frihed uden at skulle gå 
på kompromis med sikkerheden.

Med Yale Doorman får du en nem og smart hverdag

Luk op for håndværkeren eller tag imod pakker, selvom du ikke er hjemme. Det 
er også muligt at oprette midlertidige koder til fx barnepigen, blomsterpasseren 
eller rengøringshjælpen. 

Og man kan også se, hvem der har låst sig ind derhjemme, uanset hvor i verden 
man befinder sig.

Fleksibilitet
så du selv kan vælge  om du vil bruge 
nøglebrik, fjernbetjening eller kode

Automatisk lås
som altid kan åbnes med koden

Indbygget alarm 
som aktiveres ved indbrudsforsøg

Taleinstruktioner på dansk

Fleksibilitet
Vi kender alle til det – nøglerne har gemt sig i  
bunden af tasken eller i den forkerte lomme. 
Eller at vi har været ude og handle og står med 
hænderne fulde og har svært ved at ramme 
nøglehullet. Med en Yale Doorman kan du 
slippe for lignende situationer – og enten åbne 
døren med kode eller med fjernbetjening.  
Det er smart – og gør hverdagen lidt lettere.
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