Sistemul YESLY oferă confortul perfect și face
ca luminile, jaluzelele și rulourile să fie atât
controlabile cât și „smart”.
Gestionează-ți Sistemul YESLY de acasă, cu
Smartphone-ul tău sau prin comenzi vocale.

Control
luminilor

Control
jaluzele
și rulouri
electrice

Controlul
SCENARIILOR

Control de
la distanță

Control
prin
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vocale

Control cu
smartphone-ul

Ce este

?

YESLY este un sistem care vă permite să controlați luminile, rulourile electrice, perdelele,
jaluzelele și multe altele într-un mod inteligent, asigurând un mediu confortabil.
YESLY nu necesită renovări invazive și poate fi instalat într-o singură cameră sau în toată
casa, în funcție de nevoile dvs.
Sistemul YESLY este versatil, economic, comod, simplu de instalat și utilizat.
Cu YESLY, CONFORTUL este pentru toată lumea!

Cum funcționează

?

Sistemul dvs. va cuprinde mai multe dispozitive - care comunică prin Bluetooth 4.2 LE - pe care le-ați selectat pe baza
nevoilor dvs. individuale de acasă.
Cu YESLY aveți opțiuni pentru a controla iluminatul, rulourile electrice și alte dispozitive similare prin Smartphone-ul
dvs., prin butoanele cu fir sau fără fir sau prin vocea proprie. Releul multifuncțional YESLY vă permite să porniți / opriți
una sau mai multe lumini, în timp ce dimmerul YESLY permite, de asemenea, reglarea nivelului luminii. Sistemul
de acționare YESLY pentru jaluzele permite rulourilor și jaluzelelor să fie controlate în mod inteligent, în timp ce un
amplificator Bluetooth poate extinde aria operațională a întregului sistem - făcându-l potrivit pentru o casa mai mare.
Și în final, GATEWAY permite controlul de la distanță al sistemului YESLY prin intermediul Google Assistant
sau Amazon Alexa.

De ce

?

A alege YESLY înseamnă a alege un sistem 100% MADE IN ITALY care este extrem
de fiabil și sigur, cu un accent deosebit pe protecția datelor cu caracter personal.
YESLY este un sistem versatil cu un raport beneficiu / cost ridicat - ușor de utilizat,
dar și ușor de instalat și configurat.
Alegând YESLY adăugați un plus de valoare pentru casa și confortul dumneavoastră.
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Casa ta inteligentă în câțiva pași simpli

INSTALARE

CONTROL

Releu multifuncțional

OPERARE
LUMINI

Aplicații
smartphone
Finder Yesly

Actuator pentru
jaluzele și rulouri
electrice

Controlul
luminozității

Setări
temporizare

Funcție
Soft Start

JALUZELE ȘI RULOURI ELECTRICE

Gateway
Dimmer

Ridicare/
Coborâre

PLUS

Aplicații
smartphone

Finder Toolbox Plus

NFC

Control
coordonat folosind
scenarii

SCENARII PERSONALIZABILE
Butoane
wireless
Seară
de film

Cină
Romantică

Lectură

Interfață cu 2 intrări
ȘI MULTE ALTELE
Butoane
cu fir

Amplificator
Bluetooth

4

5

Lumini

Cu YESLY puteți gestiona iluminatul din casa dvs. utilizând Smartphone-ul, butoanele wireless sau cu
fir ori folosindu-vă doar vocea.
Puteți porni sau opri iluminatul, sau ajusta intensitatea luminii pentru fiecare cameră, realizând astfel
atmosfera potrivită pentru fiecare ocazie.
Și nu vă faceți griji dacă plecați de acasă și uitați să stingeți luminile. Cu Finder GATEWAY nu este
nevoie să intrați în panică, deoarece puteți controla complet întregul dvs. sistem YESLY de la distanță.

Jaluzele și rulouri electrice

Sistemul YESLY poate juca un rol important în reglarea și menținerea unui mediu confortabil
în casă - datorită controlului și gestionării automate a jaluzelelor și rulourilor. Și, cu instalarea
actuatorului adecvat, acest control poate fi supravegheat sau inițiat prin utilizarea aplicației
Finder YESLY, a butoanelor cu fir, a butoanelor wireless sau cu vocea dvs. - datorită integrării
YESLY cu asistenții vocali.
Cu scenarii puteți controla cu ușurință mișcarea oricărui sau a tuturor rulourilor cu o singură
comandă.

Scenarii

Cu sistemul YESLY este posibil să creați mai multe scenarii personalizate, bazate pe nevoile,
starea de spirit sau obiceiurile dvs.
După configurarea acestor scenarii prin intermediul aplicației Finder Toolbox Plus, acestea
pot fi activate atunci când se utilizează smartphone-ul. În acest fel, cu o singură comandă,
puteți controla cu ușurință lămpile, luminile și rulourile pentru a forma atmosfera ideală
pentru casa dvs. - în orice moment al zilei.

6

7

YESLY - Gateway

YESLY - Aplicații smartphone

Tipul 1Y.GU.005 - YESLY GATEWAY, Controlează-ți dispozitivele doar cu vocea ta

Programează și gestionează într-un mod simplu și intuitiv

YESLY GATEWAY a fost proiectat pentru a fi mic, elegant și foarte ușor de instalat.

WiFi

Scenarii
personalizate

Control jaluzele
și rulouri electrice

Controllo
da remoto

Finder TOOLBOX PLUS
pentru instalare
Instalarea dispozitivelor YESLY este la fel de ușoară ca descărcarea unei aplicații.
Finder Toolbox Plus ghidează utilizatorul pas cu pas prin configurația fiecărui dispozitiv YESLY, ceea ce îl face rapid și intuitiv.

Cu GATEWAY puteți controla sistemul dvs. YESLY de la distanță,
oriunde v-ați afla în lume. Fără lumini uitate pornite sau jaluzele
lăsate deschise. Este întotdeauna la îndemână, oricând și oriunde,
să verificați starea lor și să faceți modificări dacă este necesar.
Mai mult, cu Gateway chiar este posibil să vă gestionați sistemul
prin intermediul comenzilor vocale folosind GOOGLE Assistant sau
AMAZON ALEXA. Doar spuneți “Hei Google, coboară rulourile” sau
“Alexa, reglează lumina la 50%” pentru a controla unul sau mai
multe dispozitive.
Puteți utiliza YESLY de asemenea în rutine, împreună cu alte servicii
oferite de asistenții vocali.

PLUS

NFC

Finder Toolbox Plus

Gateway se conectează prin intermediul rețelei WiFi de 2,4 GHz
a routerului din casă. Cu toate acestea, dacă conexiunea wireless
cade, sistemul YESLY va continua să funcționeze prin Bluetooth.
Tipul 1Y.GU.005

•
•
•
•
•

Programare dispozitive
Setare funcții
Asociere butoane wireless
Creare scenarii
Distribuirea programului cu utilizatorul final

Gateway poate fi conectat cu toate sistemele YESLY existente.

Finder YESLY
pentru control
Datorită lui Finder YESLY, puteți gestiona toate dispozitivele din casă, confortabil, cu ajutorul smartphone-ului: porniți, opriți
sau reglați nivelul luminii, verificați jaluzelele sau perdelele electrice și activați scenariile. Aplicația este complet personalizabilă.

Finder Yesly

•
•
•
•
•
•

Pornirea, oprirea și reglarea luminilor
Gruparea și gestionarea dispozitivelor
Distribuire cu alte case
Redenumire dispozitive
Personalizare dispozitive
Asociere cu GATEWAY

Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.
Apple este o marcă comercială a Apple Inc. App Store este o marcă a serviciului Apple Inc.
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YESLY SERIA 13 - Releu multifuncțional Bluetooth

YESLY SERIA 13 - Releu multifuncțional Bluetooth

Tipul 13.72 - Releu multifuncțional compatibil cu cele mai populare sisteme de aparataj modular
Integrabil în cele
mai populare
sisteme de aparataj

Comutare
ON / OFF

•
•
•
•
•
•
•
Tipul 13.72.8.230.B000 - alb
Tipul 13.72.8.230.B002 - antracit
2 Tipul 13.72 este compatibil cu cele

•
•
•
•
•

Setări
temporizare

Tipul 13.22 - Releu multifuncțional, montare în doză rotundă de perete (60 mm)

Control jaluzele și
rulouri electrice

Montare în
doză de perete

2 canale independente și programabile
21 funcții disponibile 1
Funcție implicită (ambele canale): RI - releu pas (control cu buton pulsant)
2 ieșiri cu contacte ND, 6 A 230 V C.A.
Sarcina lămpii: 200 W 230 V C.A.
2 intrări pentru butoanele cu fir (o intrare pe canal).
Până la 5 butoane iluminate pe intrare.
Poate fi gestionat prin butoane standard, butoane wireless, smartphone
Managementul a până la 8 scenarii
Programare cu aplicații pentru iOS sau Android smartphone
Tensiune de alimentare 230 V C.A. (50/60Hz)
Conexiune sigură Bluetooth LE 4.2 cu criptare pe 128 biți
Compatibil cu cele mai populare sisteme de aparataj modular 2

mai populare sisteme de aparataj
rezidențiale și comerciale, cum ar fi:
AVE®*, Bticino®*, Gewiss®*, Simon
Urmet®*, Vimar®*, prin utilizarea
adaptoarelor speciale incluse în cutie.

Comutare
ON / OFF

•
•
•
•
•
•
•
Tipul 13.22.8.230.B000

Tipul 13.22 se poate monta în doze
rotunde de 60mm sau în alte cutii
de joncțiune.

F

•
•
•
•
•

2 canale independente și programabile
21 funcții disponibile 1
Funcție implicită (ambele canale): RI - releu pas (control cu buton pulsant)
Funcție specială RIa - Releu pas cu pas (control comutator). Ideal pentru a converti
un sistem tradițional într-un sistem Smart folosind unul, două sau patru switch-uri
2 ieșiri cu contacte ND, 6 A 230 V C.A.
Sarcina lămpii: 200 W 230 V C.A.
2 intrări pentru butoanele cu fir (o intrare pe canal).
Può essere comandato da: pulsanti filari, pulsanti wireless, smartphone
Managementul a până la 8 scenarii
Programare cu aplicații pentru iOS sau Android smartphone
Tensiune de alimentare 230 V C.A. (50/60Hz)
Conexiune sigură Bluetooth LE 4.2 cu criptare pe 128 biți
Montare în doză rotundă de perete (exemplu: 0 60 mm)

N

F
N

13.72

1 Funcții selectabile
- Releu monostabil
- Releu pas cu pas (RI - buton de comandă)
- Releu pas cu pas (RIa - comandă comutator,
Doar tipul 13.22)
- Intermitență asimetrică (început ON)
cu semnal de comandă
- Interval cu semnal de comandă (ON)
- Interval temporizat cu semnal de comadă
- Lumină armabilă (casa scării)
- Lumină armabilă + întreținere casa scării
- Lumină rearmabilă (casa scării) cu preavertizare

Setări
temporizare

13.22

Tipul

- Lumină rearmabilă (casa scării) cu
preavertizare + întreținere casa scării
- Releu pas cu pas temporizat
- Releu pas cu pas temporizat
cu preavertizare
- Control rulouri (Doar tipul 13.72)
- Lumină baie + ventilator
- Sonerie + lumină
- 7 secvențe releu pas cu pas
(vezi tabelul)

Funcții

Secvențe
1

13.22
13.72

2

3

4

02
03

Exemple de aplicații

04
05

Funcția VB - Lumină baie + ventilator

Funcție specială RIa - Releu pas (control comutator). Ideal pentru a converti un
sistem tradițional într-un sistem Smart folosind unul, două sau patru comutatoare

06

Sistemul se controlează prin o
simplă apăsare a unui buton
cu fir, buton wireless sau
folosind un smartphone

13.22

07
08
FL
N
N

Exemple de aplicații
Funcția TP - Rulouri, Jaluzele și Perdele

Funcția VB - Lumină baie + ventilator

Funcția CP - Sonerie + Lumină

Funcția CP - Sonerie + Lumină

13.72

13.22

13.22

Ch1-P1: sus
Ch2-P2: jos
13.72

13.72

F

F

N
FL
10

N
N

FL
N
N

L
N

F

FL

N

N
N

N

Instalație tradițională

Instalație smart
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YESLY SERIA 15 - Dimmer Bluetooth

YESLY SERIA 15 - Dimmer Bluetooth

Tipul 15.71 - Dimmer Bluetooth compatibil cu cele mai populare sisteme de aparataj modular
Integrabil în cele
mai populare
sisteme de aparataj

Tipul 15.71.8.230.B200 - alb
Tipul 15.71.8.230.B202 - antracit
2 Tipul 15.71 este compatibil cu cele

mai populare sisteme de aparataj
rezidențiale și comerciale, cum ar fi:
AVE®*, Bticino®*, Gewiss®*, Simon
Urmet®*, Vimar®*, prin utilizarea
adaptoarelor speciale incluse în cutie.

Controlul
luminozității

Controlul
luminilor

• 1 ieșire
• Sarcina lămpii: 100 W LED, 200 W halogen
• Funcție AUTO , pentru setarea automată a celei mai potrivite metode de control
a lămpii utilizate
• 7 funcții suplimentare pentru controlul lampilor și a curbei de dimare
• Compatibiliate cu Leading edge and Trailing edge
• Funcție implicită: Trailing edge (liniar)
• 1 intrare pentru buton cu fir.
Poate fi gestionat prin butoane standard cu fir, butoane wireless sau smartphone
• Compatibil cu lămpi economice, lămpi fluorescente compacte (CFL) sau
LED-uri dimabile - cu transformatoare electronice sau electromagnetice
• Poate controla până la 8 scenarii
• Programare cu aplicații pentru iOS sau Android smartphone
• Protecție la supraîncălzire și la scurtcircuit
• Tensiune de alimentare: 230 V C.A. (50/60 Hz)
• Conexiune sigură Bluetooth 4.2 Low Energy cu criptare pe 128 biți
• Compatibil cu cele mai populare sisteme de aparataj modular 2

Montare în doză
de perete

Tipul 15.21.8.230.B300

Tipul 15.21 se poate monta în doze
rotunde de 60mm sau în alte cutii
de joncțiune.

Controlul
luminozității

Controlul
luminilor

Funcție
Soft Start

• 1 ieșire
• Sarcina lămpii: 150 W LED, 300 W halogen
• Funcție AUTO , pentru setarea automată a celei mai potrivite metode de control
a lămpii utilizate
• 7 funcții suplimentare pentru controlul lampilor și a curbei de dimare
• Compatibiliate cu Leading edge and Trailing edge
• Funcție implicită: Trailing edge (liniar)
• 1 intrare pentru buton cu fir.
Poate fi gestionat prin butoane standard cu fir, butoane wireless sau smartphone
• Compatibil cu lămpi economice, lămpi fluorescente compacte (CFL) sau
LED-uri dimabile - cu transformatoare electronice sau electromagnetice
• Poate controla până la 8 scenarii
• Programare cu aplicații pentru iOS sau Android smartphone
• Protecție la supraîncălzire și la scurtcircuit
• Tensiune de alimentare: 230 V C.A. (50/60 Hz)
• Conexiune sigură Bluetooth 4.2 Low Energy cu criptare pe 128 biți
• Montare în doză rotundă de perete (exemplu: 0 60 mm)

F

F

N

N

15.71

12

Funcție
Soft Start

Tipul 15.21 - Bluetooth Dimmer, montare în doză rotundă de perete (60 mm)

15.21
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YESLY SERIA 13 - Actuator rulouri electrice

YESLY - ACCESORII - Butoane Wireless

Tipul 13.S2
Releul Bluetooth cu o singură funcție (actuator) adecvat pentru rulouri și jaluzele electrice
Montare în doză
de perete

Controlul rulourilor și
jaluzelelor electrice

•
•
•
•

Tipul 13.S2.8.230.B000

•
•
•
•
•

Montare în doză
de perete

1 funcție specifică - controlul rulourilor și jaluzelelor electrice
2 ieșiri cu contacte ND, 6 A 230 V C.A.
Sarcină motor: 200 W 230 V C.A.
2 intrări pentru butoanele cu fir (o intrare pe canal).
Până la 5 butoane iluminate pe intrare.
Poate fi gestionat prin butoane standard cu fir, butoane wireless sau smartphone
Poate controla până la 8 scenarii
Programare cu aplicații pentru iOS sau Android smartphone
Tensiune de alimentare: 230 V C.A. (50/60 Hz)
Conexiune sigură Bluetooth 4.2 Low Energy cu criptare pe 128 biți
Montare în doză rotundă de perete (exemplu: 0 60 mm)

Tipul 13.S2 se poate monta în doze
rotunde de 60mm sau în alte cutii de
joncțiune.

Tipul 1Y.P2 - Interfață YESLY cu 2 intrări

Bluetooth

Interfață pentru contacte
libere de potențial sau
semnale în tensiune

Interfața 1Y.P2 cu 2 intrări a fost dezvoltată pentru a accepta contacte libere
de potențial sau semnale în tensiune de fază (F) ca intrări, pentru a le integra
într-un sistem YESLY. Prin urmare, puteți să controlați dispozitivele YESLY
pentru iluminare sau controlul jaluzelelor, alegând să utilizați butoane sau
semnale de tensiune non-YESLY

Tipul 1Y.P2.8.230.B000

• 2 canele de intrare (P1 și P2)
• Potrivit pentru controlul dispozitivelor YESLY cu butoane sau întrerupătoare
tradiționale, de exemplu, prin integrarea într-un sistem de iluminat rezidențial
existent ori cu ieșiri PLC sau contacte releu etc.
• Programabil prin smartphone cu aplicația Finder Toolbox Plus
• Compatibil cu butoane iluminate [max 5 (≤1 mA)]
• Tensiune de alimentare: 110...230 V C.A.
• Rază de acoperire: 10 metrii în spații libere și fără obstacole.

F
N

13.S2
P2

P1 CH2 CH1

L

1Y.P2
N

F
N

Exemple de aplicații
Funcția TP - Rulouri, jaluzele sau perdele electrice
Ch1-P1: sus
Ch2-P2: jos
13.S2

FL
N
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YESLY - ACCESORII - Butoane Wireless
B U TO N
BLUETOOTH

Bluetooth

YESLY - ACCESORII - Butoane Wireless
Tipul 013.B9 - Butoane Wireless cu 2 sau 4 canale, montare pe perete

Butoane Wireless cu 2 sau 4 canale
Fără baterii sau
reîncărcare

Controlul
luminilor

Controlul rulourilor și
a jaluzelelor electrice

Pornire/Oprire
dispozitive

• Frecvența de operare: Bluetooth 4.2 BLE 2.4 Ghz
• Cicluri de comutare: 50 000
• Raza de acoperire: aproximativ 10 m în spațiu liber și fără obstacole.
Raza de acoperire poate varia în funcție de structura clădirii.
BEYON este prevăzut cu un disc magnetic și un suport adeziv, astfel încât
este posibil să se atașeze la orice fel de suprafață, fie ea: metal, lemn,
sticlă.
Husele din silicon, incluse în ambalaj, protejează BEYON-ul împotriva
căderilor și oferă posibiliatatea de a distinge butoanele datorita culorii lor.
Sunt disponibile culorile: FINDER BLUE, NIGHT GREY și GLACIER WHITE.

Controlul rulourilor și
a jaluzelelor electrice

Butoane wireless pentru sistemul dvs. de confort, YESLY.
Pot fi asociate cu dispozitivele YESLY prin aplicația Finder Toolbox Plus.
Pot controla luminile, jaluzelele electrice și alte tipuri de sarcini.
Puteți să le configurați pentru a controla orice doriți și chiar să activați scenarii.
Butoanele tipul 013.B9 funcționează fără baterii și fără niciun dispozitiv
de încărcare.

Butonul BEYON este o telecomandă inovatoare pentru sistemul tău de confort,
YESLY. Designul minimalist al lui BEYON este potrivit pentru orice fel de
decorațiuni interioare, oferind o notă simplă și elegantă.
Butoanele Bluetooth BEYON pot fi asociate cu dispozitive YESLY prin aplicația
Finder Toolbox Plus. Ele pot controla luminile, jaluzelele electrice și alte tipuri
de sarcini.
Puteți să le configurați pentru a controla orice doriți și chiar să activați scenarii.
BEYON funcționează fără baterii și fără niciun dispozitiv de încărcare.

Tipul 1Y.13.B10 - Buton BLE 2 canale
Tipul 1Y.13.B20 - Buton BLE 4 canale
alb

Fără baterii sau
reîncărcare

Tipul 013.B9

• Frecvența de operare: Bluetooth 4.2 BLE 2.4 Ghz
• Cicluri de comutare: 50 000
• Raza de acoperire: aproximativ 10 m în spațiu liber și fără obstacole.
Raza de acoperire poate varia în funcție de structura clădirii.
• Disponibile doar pe culoarea alb
• Dimensiuni: 82 x 82 x 14 mm
Butoanele tipul 013.B9 sunt furnizate cu un disc magnetic și un suport adeziv,
astfel încât să îl puteți așeza pe orice suprafață: metalică, din lemn sau din
sticlă. Este ușor de instalat, fără a fi nevoie de lucrări invazive.
Poate fi montat în cutie rotundă de 60 mm.
Butonul tipul 013.B9 are un design mai clasic și esențial, oferind sistemului
YESLY o gamă elegantă completă.
Butoanele 013.B9 pot fi configurate să aibă 2 sau 4 canale
folosind adaptoarele furnizate în pachet.

Tipul 1Y.13.B12 - Buton BLE 2 canale
Tipul 1Y.13.B22 - Buton BLE 4 canale
negru
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YESLY - ACCESORII - Amplificator Bluetooth
Acest dispozitiv va extinde raza de acoperire a semnalului Bluetooth și este utilizat atunci când butoanele wireless sau un
smartphone nu pot comunica cu dispozitivele YESLY din cauza distanței. Amplificatoarele trebuie să fie instalate la o distanță
maximă de 10 metri. În același sistem pot fi utilizate până la 4 dispozitive. Acest amplificator este un dispozitiv plug & play,
deci nu are nevoie de configurare.

Exemplu de aplicație pentru camera de zi
1 Actuator tipul 13.S2: controlează deschiderea și închiderea jaluzelelor
2 Releu multifuncțional tipul 13.72: cu funcție de releu de impuls setat pentru ambele canale: canal 1 - lampă de tavan, canal 2 - lampă de podea
3 Butoanele de perete sunt conectate direct la dimere și actuatoare

Tipul 1Y.EU.005 - Amplificator Bluetooth cu intrare USB

4 Butonul BEYON este programat pentru a opera scenariile Pornit totul, Oprit totul, Citit și Cinema
5 Smartphone-ul este programat pentru a controla dispozitive și scenarii individuale

Extinde raza
de acoperire

Plug-n-play

•
•
•
•

6 Noul YESLY GATEWAY, este folosit pentru controlul de la distanță

Tensiune de alimentare: mufa USB 5V – 0.5 A minim
Frecvența de operare: Bluetooth 4.2 BLE 2.4 Ghz
Interval temperatura de operare: -10 °C...+50 °C
Raza de acoperire: aproximativ 10 m în spațiu liber și fără obstacole.
Raza de acoperire poate varia în funcție de structura clădirii.

2

Tipul 1Y.EU.005

Tipul 1Y.E8.230 - Amplificator Bluetooth, pentru instalare în doză de perete (exemplu: 0 60 mm)
Montare în doză
de perete

Extinde raza
de acoperire

1Y.E8.230

•
•
•
•

1

Tensiune de alimentare: 230 V AC
Frecvența de operare: Bluetooth 4.2 BLE 2.4 Ghz
Interval temperatura de operare: -10 °C...+50 °C
Raza de acoperire: aproximativ 10 m în spațiu liber și fără obstacole.
Raza de acoperire poate varia în funcție de structura clădirii.

3

2

F
N

4

Tipul 1Y.E8.230

CAMERA 1

BUCĂTĂRIE
10 m

10 m

10 m

LIVING
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6

WC

WC

CAMERA
A2

5

CAMERA 1
BUCĂTĂRIE

LIVING

CAMERA
A2

* Notă: ceste mărci comerciale și denumiri comerciale nu sunt proprietatea Finder SpA sau a oricărei companii asociate și sunt menționate aici numai în scopuri de informații tehnice.
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