
A forma mais inteligente de proteger o seu lar.

Alarme Sync 
Smart Home

Características

Características adicionais:

Kit IA-311 com comando:

Control total via app
Controlo total do alarme e dos dispositivos 
conectados através da app Yale Home.

Notificações em tempo real
Receba notificações em tempo real de 
eventos de movimento detetados na sua 
Casa.

Instalação simples
Sistema sem fios para uma instalação 
rápida e fácil.

* Para informação acerca das características da 
Amazon Alexa e compatibilidade de países por 
favor verifique no website da Amazon

**Disponível apenas no Reino Unido. Google and Google Play are trademarks of Google LLC. 

Apple, the Apple logo, iPhone, and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the 
U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple Inc.

*

**

O alarme Sync Smart Home da Yale oferece a tranquilidade 
de saber que sua casa está segura e protegido, desde 
onde quer que esteja, através do seu Smartphone. Receba 
alertas e notificações em tempo real através da app Yale 
Home quando são detetados movimentos.

Segurança inteligente para o seu dia a dia.

• Ativar / desativar o alarme remotamente

• Personalizável com até 40 acessórios

• Compatível com Apple Watch

• Integração com luzes Philips Hue

• Encriptação segura

• Controle por zonas

• Conectividade com o ecossistema YSL

• Alcance de 200m

• Função de geolocalização

2 Kits disponíveis:

Kit IA-311 com teclado numérico:



A forma mais inteligente de proteger o seu lar.

www.yale.pt/smart-living Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Especificação do produto

Conectividade RF de 2 vias em 868Mhz

Raio de detecção 200m

Expansível Até 40 acessórios

Nº usuários teclado Até 10 usuários

Nº usuários app Até 50 usuários

Volume da sirene do hub 100db

Acessórios pré-vinculados ✔

Duração das pilhas dos acessórios 2 anos (uso standard)

Pilhas incluídas ✔

Duração da bateria de backup do hub 6 horas

Temporizador do alarme 10-20 segundos

Características Smart

Aplicação móvel Yale Home App

Notificações push ✔

Alertas por SMS e email ✔

Compatibilidade com  IOS & Android™ ✔

Controle por zonas ✔

Geolocalização ✔

Programação de tomadas inteligentes* ✔

Histórico de eventos ✔

Compatibilidade com Amazon Alexa* e Google Assistant** ✔

Compatibilidade com luzes Philips Hue* ✔

Integração com Apple Watch* ✔

*Requer itens inteligentes adicionais

Personalize o seu sistema de segurança Sync 
com até 40 acessórios Sync para adaptar ás suas 
necessidades.

NOTA: Os acessórios da gama de alarmes SR Smart Home não são 

compatíveis com o KIT Sync Smart Home. 

Acessórios Sync
Detetor de 

movimentos Sync
Sensor de porta / 

janela Sync
Detetor de fumo/ 

temperatura/ 
movimento

Sirene exterior Sync

Detetor de 
movimentos Sync 

apto para animais de 
estimação

Teclado Sync

Comando Sync Tomada inteligente 
Sync

Botão de pânico 
Sync


