
Trusted every day

Make it smart.
Linus® Smart Lock

• Remote functionalities (Yale Connect Wi-Fi Bridge required) 

• Guest management 

• Activity monitoring & notifications 

• DoorSense™ technology: know when your door is closed or left ajar

• Two colours to match your door: Silver and Black 

Make your door smarter with a keyless door lock designed to 
secure and simplify your life. Sleek design combined with  
state-of-the-art technology.

The Linus® Smart Lock is a secure door lock that allows you to lock 
and unlock your door – no matter where you are. Access keyless 
entry, see who’s coming and when, grant guests virtual keys, and 
check whether the door is open or closed. Enjoy peace of mind, 
protected by the latest Yale Smart Lock with 180 years of security 
expertise built in. 

App control Easy installation

Fits a wide range  
of doors

Manage access to your 
home from anywhere  

with the Yale Access app

Auto-lock and unlock 
when you’re nearby

Auto locking

2020
smart product 

Η νέα λύση στο αυτόματο κλείδωμα! 

Αναβαθμίστε την πόρτα σας με τον νέο μηχανισμό κλειδώματος 
ΧΩΡΙΣ κλειδιά, σχεδιασμένο για ασφάλεια και ευκολία! 

To Linus Smart Lock είναι ένα ασφαλές σύστημα κλειδώματος που σας επιτρέπει να 
κλειδώνετε και να ξεκλειδώνετε την πόρτα σας απο οπουδήποτε βρίσκεστε: 

-Δείτε ανα πάσα στιγμή ποιός μπαίνει/βγαίνει και πότε, με την χρήση του Bridge

-Ελέγξτε αν η πόρτα είναι ανοιχτή ή κλειστή

-Πρόσβαση στην πόρτα ΧΩΡΙΣ την χρήση κλειδιού

-Δώστε στους επισκέπτες εικονικά 'κλειδιά'

-Χρήση Bluetooth ή WiFi

Διαχείρηση απο 

Smartphone μέσω 

της εφαρμογής

στην πόρτα απο 

Σας δίνει πρόσβαση 

οπουδήποτε μέσω της 

ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογής 

Yale Access

Έυκολη εγκατάσταση

Συμβατότητα 

με μεγάλη γκάμα πορτών

Αυτόματο κλείδωμα

κλείδωμα & ξεκλείδωμα, 

όταν βρίσκεστε κοντά

Αυτοματοποιημένο 

του οίκου Yale, με 180 χρόνια εξειδίκευσης στην αφάλεια!
Απολάύστε ηρεμία και προστασία με το Linus Smart Lock 

   πότε  η πόρτα σας είναι κλειστή ή ανοιχτή
-Τεχνολογία DoorSense: δίνει την δυνατότητα να γνωρίζετε    

-Έλεγχος δραστηριότητας και ειδοποιήσεις στο κινητό σας 

-Διαχείριση επισκεπτών

-Τηλεχειρισμός μέσω του Yale Connect WiFi Bridge

smartphone ανα πασα στιγμή 

Αξιόπιστο κάθε μέρα! 



www.yalehome.com
Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S.and other countries 
and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.
Google and Google Play are trademarks of Google LLC.
Google Assistant is not available in certain languages and countries.
For information on Amazon Alexa skills and country compatibility please refer to Amazon’s website.
To control this HomeKit-enabled accessory, the latest version of iOS or iPadOS is recommended.

Specifications

Lock compatibility 
Fits a wide range of doors - Is your lock compatible? Please visit the Compatibility 
Checker page on our website for recommendations on the cylinder options that are 
available in your country. 

Requirements Free Yale Access app for iOS or Android smartphone.   

Communication frequency 
between Linus® and accessories 

Bluetooth version: 4.2 - 2.4GHz.   

Technology between the Linus® 
Lock and smartphone 

Bluetooth directly or via Bluetooth and Wi-Fi if a Yale Connect Wi-Fi Bridge is paired.   

Two-factor security 
Your Yale Access account is protected with 2-factor authentication, which means that 
on top of your password, the system will check your identity based on either an email 
or phone number. 

Encryption
The Linus® Smart Lock uses Bluetooth Low Energy (BLE) technology encryption, 
as well as AES 128 bit and TLS encryptions, commonly referred to as bank level 
security.  

Product dimensions 58mm in width, 58mm in depth and 150mm in length.

Product weight 623g including batteries. 

Battery types 4xAA (Alkaline recommended) for the Smart Lock. Batteries included.

Smart together How it works:
Connect your Linus® Smart Lock with leading 

smart home systems, voice assistants and 
holiday rental platforms for effortless lock 

control and access management. 

Download our free Yale Access  
app on iOS and Android.

Connects with:
Connect with other accessories and other 
products from Yale Access Range to open  

even more possibilities. Check out website  
for more info. 

Yale Connect Wi-Fi Bridge
For functionalities such as locking/unlocking your 
door remotely, instant alerts to your phone and for 

integrations like voice assistants.

Yale Smart Keypad
Perfect for kids, guests, or your house cleaner 
to access your home without a traditional key 

or smartphone.

Part of ASSA ABLOY

Smart μαζί! 

κλειδώματος & πρόσβασης ΧΩΡΙΣ κόπο!
διακοπές, εξασφαλίζοντας έλεγχο 

βοηθούς και πλατφόρμες ενοικίασης για 
smart home συστήματα, φωνητικούς 

Συνδέστε το Linus Smart Lock με ηγετικά 

Συνδέεται με: 
για ακόμα περισσότερες δυνατότητες
Αξεσουάρ Yale και άλλα προιόντα, 

της πόρτας απομακρυσμένα, άμεσες 
ειδοποιήσεις στο κινητό smartphone σας και 
άλλες ενοποιήσεις όπως φωνητικοί οδηγοί

Για δυνατότητες όπως κλείδωμα/ξεκλείδωμα 

πρόσβαση στο σπίτι σας ΧΩΡΙΣ την χρήση 
παραδοσιακού κλειδιού ή smartphone

Κατάλληλο για παιδιά, επισκέπτες και 
υπηρεσίες όπως καθαρισμός κτιρίων, για 

Πως λειτουργεί:
Yale Access για iOS και Android.
Μέσω της ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογής 

Κ.Φ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΣΙΔΗΡΙΚΑ -ΚΛΕΙΔΙΑ 

ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ 16 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 52
ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ -ΑΦΜ 800783772

 Τ: 210 8234009
www.sotiropoulosfs.gr

Κατάλληλο για παιδιά, επισκέπτες και 
υπηρεσίες όπως καθαρισμός κτιρίων, 

για πρόσβαση στο σπίτι σας ΧΩΡΙΣ την 
χρήση παραδοσιακού κλειδιού ή 

smartphone


