YESLY is het perfecte systeem voor comfortabel
wonen, het maakt uw elektrische installatie
bestuurbaar en ‘Smart’
Bestuur uw YESLY home system met uw
Smartphone of door spraakcommando’s

Lichtsturing

Besturing van
elektrische
zonwering/
hekwerk/
garagedeur

Besturing
van
SCENARIO’S

Afstandsbediening

Spraakbesturing

Besturing met
Smartphone/
I-Phone

Wat is

?

YESLY is een systeem waarmee u uw verlichting, elektrische zonwering en nog veel meer
Smart kunt besturen en biedt de ultieme garantie voor een comfortabele omgeving.
YESLY vereist geen ingrijpende renovaties en kan worden geïnstalleerd in één enkele
ruimte of door het hele huis, afhankelijk van uw wensen.
Het YESLY systeem is veelzijdig, economisch, eenvoudig te installeren en gemakkelijk
in het gebruik. YESLY maakt comfortabel wonen geschikt voor iedereen!

Hoe

werkt

Uw systeem bestaat uit verschillende apparaten - communicerend via Bluetooth 4.2 LE - die u heeft gekozen
op basis van uw individuele woonbehoefte.
Met YESLY heeft u de keuze om uw verlichting, elektrische zonwering en dergelijke te besturen met uw
Smartphone, met bedrade of draadloze drukknoppen, of met uw stem. Met de YESLY multifunctionele actor
kunt u één of meer lampen aan/uit schakelen. Met de YESLY dimmer kunt u ook het lichtniveau regelen.
Met de YESLY motor actor kunt u uw zonwering, garagedeuren, hekwerk en poorten intelligent besturen.
Met de signaalversterker kunt u het werkingsbereik van het hele systeem vergroten - dit maakt het geschikt
voor een groter huis.
En tenslotte de GATEWAY, deze maakt besturing van het YESLY systeem op afstand en spraakbesturing via
de Google Assistant en Amazon Alexa mogelijk.

Waarom voor

kiezen?

YESLY kiezen betekent dat u voor een systeem kiest, 100% MADE IN ITALY dat in hoge mate
betrouwbaar en veilig is, met speciale nadruk op de beveiliging van persoonlijke data.
YESLY is een veelzijdig systeem met een hoge prijs-prestatie verhouding - makkelijk te gebruiken,
maar ook makkelijk te installeren en te configureren.
Voor YESLY kiezen betekent een toegevoegde waarde voor uw huis en voor uw comfort.
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Uw Smart home in een paar simpele stappen

INSTALLATIE

BESTURING

Multifunctionele actor

BEDIENING
VERLICHTING

Yesly
bedienings-app
Finder Yesly

Motor actor voor screens,
zonwering, poorten,
garagedeuren en
toegangshekken

Helderheidsregeling

Tijdinstellingen

Softstartfunctie

ELEKTRISCHE ZONWERING/GORDIJNEN

Gateway
Dimmer

Open/
Dicht

Gecoördineerde
besturing met
scenario’s

GEPERSONALISEERDE SCENARIO’S
Toolbox Plus
programmeer-app
Finder Toolbox Plus

Draadloze
drukknoppen
Filmavond

YESLY 2 kanaals
ingangsinterface

Romantisch
diner

Lezen

EN VEEL MEER
Bedrade
drukknoppen

Signaalversterker
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Verlichting

Met YESLY kunt u de verlichting in uw huis besturen met gebruik van uw Smartphone,
bedrade of draadloze drukknoppen of alleen uw stem met één app.
U kunt de verlichting in- of uitschakelen, of de verlichting in elke ruimte dimmen, de juiste
atmosfeer voor elke gelegenheid scheppen.
U hoeft niet bezorgd te zijn als u uw huis verlaat en vergeten bent om het licht uit te doen.
Met de Finder GATEWAY is er geen reden voor paniek, u kunt uw complete YESLY systeem
op afstand besturen.

Elektrische zonwering/gordijnen

Het YESLY systeem kan een belangrijke rol spelen in het regelen en instandhouden van een
comfortabele omgeving binnenshuis - dankzij de automatische besturing en beheer van elektrische
zonwering en gordijnen. En, met de installatie van de juiste actor, kan de besturing inzichtelijk worden
bekeken of gestart met gebruik van de YESLY app, bedrade drukknoppen, draadloze drukknoppen of
met uw stem - dankzij YESLY’s integratie met voice assistants.
Met scenario’s kunt u eenvoudig sommige of alle elektrische zonweringen centraal bedienen met één
enkel commando.

Scenario’s

Met het YESLY systeem is het mogelijk om meerdere aangepaste scenario’s te maken,
op basis van uw behoeften, stemming of gewoontes.
Na configuratie van deze scenario’s met de Finder Toolbox Plus programmeer-app
kunnen deze naar wens worden teruggehaald met uw smartphone. Op deze manier
kunt u met één enkel commando eenvoudig de verlichting en zonwering bedienen
om de juiste atmosfeer in uw huis op te roepen - op elk moment van de dag.
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YESLY - GATEWAY

YESLY - Smartphone apps

Type 1Y.GU.005 - YESLY GATEWAY - Besturing op afstand

Programmeren en beheren op een simpele en intuïtieve manier

De YESLY GATEWAY is compact, elegant en eenvoudig te installeren

WiFi

Gepersonaliseerde
scenario’s

Besturing elektrische
zonwering

Besturing
op afstand

Finder TOOLBOX PLUS
voor installatie
YESLY apparaten installeren is net zo eenvoudig als het downloaden van een app.
Finder Toolbox Plus leidt de installateur stap voor stap door de configuratie van elk YESLY apparaat, snel en intuïtief.

Met de GATEWAY kunt u uw YESLY systeem op afstand besturen,
waar ter wereld u ook bent. Geen vergeten verlichting of zonwering.
Het is altijd en overal mogelijk om de status te controleren en
zonodig te veranderen.
Bovendien is het via de GATEWAY zelfs mogelijk om uw systeem
te besturen via spraakcommando’s met gebruik van de GOOGLE
Assistant of AMAZON ALEXA. Zeg alleen: “Hey Google, doe de
zonwering omlaag” of “Alexa, dim het licht naar 50%”, om enkele of
alle apparaten te besturen. U kunt ook YESLY in routines gebruiken,
mede met andere services die spraakassistenten bieden binnen
Google of Alexa.

Finder Toolbox Plus

De GATEWAY verbindt via het 2,4 GHz WiFi netwerk van de home
router. Als de draadloze verbinding uitvalt kan YESLY verder blijven
functioneren met Bluetooth.
Type 1Y.GU.005

•
•
•
•
•

Apparaten programmeren
Functies instellen
Draadloze drukknoppen verbinden
Scenario’s maken
De installatie overdragen aan de eindgebruiker

De GATEWAY kan worden geïntegreerd met alle bestaande YESLY systemen.

Finder YESLY
voor de commando’s
Dankzij Finder YESLY kunt u al uw apparatuur thuis beheren met het comfort van uw Smartphone: inschakelen,
uitschakelen, lichtniveaus regelen, de elektrische zonwering of gordijnen controleren en de scenario’s oproepen.

Finder Yesly

•
•
•
•
•
•

AAN en UIT schakelen en lampen DIMMEN
Groeperen en beheren van apparaten per kamer
Delen met andere personen
Apparaten herbenoemen
De apparaten aanpassen
De GATEWAY verbinden

Android, Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google Inc.
Apple is een handelsmerk van Apple Inc. App Store is een servicemerk van Apple Inc.
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YESLY SERIE 13 - Multifunctionele actor met Bluetooth

YESLY SERIE 13 - Multifunctionele actor met Bluetooth

Type 13.22 - Multifunctionele actor voor montage in inbouwdoos (bv. Ø 60 mm)
Apparaten
AAN/UIT
schakelen

Montage in
inbouwdoos

•
•
•
•

Type 13.22.8.230.B000

De 13.22 is geschikt voor montage in
een 60 mm ronde wandinbouwdoos
en andere inbouwdozen.

•
•
•
•
•
•
•
•

Type 13.22 - Multifunctionele actor voor montage in inbouwdoos (bv. Ø 60 mm)
1 Beschikbare functies

Tijdinstellingen

2 onafhankelijke en programmeerbare kanalen
21 beschikbare functies 1
Standaardfunctie (beide kanalen): RI - Impulsrelais (drukknopbediening)
Speciale functie RIa - Impulsrelais (schakelaarbediening). Voor het omzetten van een
traditioneel systeem naar een Smart systeem met behoud van de bestaande enkelpolige,
wissel- en kruisschakelaars
2 uitgangen met maakcontacten 6 A - 230 V AC
Lampbelasting: 200 W - 230 V AC
2 ingangen voor bedrade drukknoppen (één ingang per kanaal). Kan worden bestuurd
met bedrade drukknoppen, draadloze drukknoppen of Smartphone
Beheren tot 8 scenario’s mogelijk
Programmeer met iOS of Android smartphone
Voedingsspanning 230 V AC (50/60 Hz)
Veilige Bluetooth 4.2 Low Energy verbinding met 128-bit versleuteling
Voor montage in wandinbouwdoos Ø 60 mm

-

Monostabiel relais
Impulsrelais (RI - drukknopbediening)
Impulsrelais (RIa - schakelaarbediening)
Pulsgever asymmetrisch, impuls-beginnend met startsignaal
Inschakel-wissend met startsignaal
Monostabiel tijdsafhankelijk
Trappenhuisrelais
Trappenhuisrelais + onderhoudsfunctie
Trappenhuisrelais met vroegtijdige waarschuwing
Trappenhuis met vroegtijdige waarschuwing + onderhoudsfunctie
Vertraagd-afvallend, resetbaar
Vertraagd-afvallend, resetbaar met vroegtijdige waarschuwing
Badkamerverlichting + ventilator
Deurbel + verlichting
7 impulsrelaisfuncties (zie tabel)

Type

Functies

Schakelposities
1

13.22

2

3

4

02
03
04
05
06
07
08

L
N

13.22

Toepassingsvoorbeelden
Functie VB :
Badkamerverlichting + ventilator

Speciale functie RIa - Impulsrelais met schakelaarbediening.
Ideaal voor het ombouwen van een traditionele installatie naar een Smart
installatie met gebruik van de aanwezige enkelpolige, wissel- en kruisschakelaars
Het Smart systeem wordt bediend door
slechts kort te drukken op een bedrade,
draadloze of Smartphone drukknop

13.22

L
N

Functie CP :
Deurbel + verlichting

13.22

13.22
L
L
N
10

L

N

N

Traditionele installatie

Smart installatie
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YESLY SERIE 15 - Bluetooth Dimmer
Type 15.21 - Bluetooth Dimmer voor montage in inbouwdoos (bv. Ø 60 mm)
Montage in
inbouwdoos

Helderheidsregeling

•
•
•
•
•

Type 15.21.8.230.B300

De 15.21 is geschikt voor montage in
een 60 mm ronde wandinbouwdoos
en andere inbouwdozen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lichtbesturing

Softstartfunctie

Kan worden bestuurd met bedrade drukknoppen, draadloze drukknoppen of Smartphone
1 ingang voor bedrade drukknop
1 uitgang
Lampbelasting: 150 W LED, 300 W halogeen
AUTO functie, om automatisch de geschiktste dimmethode in te stellen voor het type
lamp dat wordt gebruikt
7 extra functies om handmatig de dimmethode en dimcurve voor de lamp in te stellen
Fase aansnijding en fase afsnijding compatibiliteit
Standaard functie: Fase afsnijding (lineair)
Geschikt voor dimbare spaarlampen, dimbare halogeenlampen of dimbare
LED-lampen - met elektronische of elektromagnetische voorschakelapparaten
Tot 8 scenario’s mogelijk
Programmeerbaar met iOS of Android smartphone
Voedingsspanning 230 V AC (50/60 Hz)
Veilige Bluetooth 4.2 Low Energy verbinding met 128-bit versleuteling
Voor montage in wandinbouwdoos Ø 60 mm

L
N

15.21
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YESLY SERIE 13 - Screen / motor actor

YESLY - TOEBEHOREN - Ingangsinterface

Type 13.S2 - Screen / motor actor met Bluetooth geschikt voor zonwering en gordijnen
Montage in
inbouwdoos

Besturing elektrische
zonwering en gordijnen

•
•
•
•
•

Type 13.S2.8.230.B000

De 13.S2 is geschikt voor montage in
een 60 mm ronde wandinbouwdoos
en andere inbouwdozen.

•
•
•
•
•

Type 1Y.P2 - 2-kanaals YESLY ingangsinterface
Montage in
inbouwdoos

1 functie - Besturing van elektrische zonwering en gordijnen
2 uitgangen met maakcontacten 6 A / 230 V AC
Motorbelasting: 200 W / 230 V AC
2 ingangen voor bedrade drukknoppen (één ingang per kanaal).
Tot 5 verlichte bedrade drukknoppen per ingang.
Kan worden bestuurd met bedrade drukkknoppen,
draadloze drukknoppen of Smartphone
Tot 8 scenario’s mogelijk
Programmeerbaar met iOS of Android smartphone
Voedingsspanning 230 V AC (50/60 Hz)
Veilige Bluetooth 4.2 Low Energy verbinding met 128-bit versleuteling
Voor montage in wandinbouwdoos Ø 60 mm

Bluetooth

Interface voor potentiaalvrije
of fasespanning voerende
contacten

De 2-kanaals 1Y.P2 ingangsinterface is geschikt voor potentiaalvrije of
fasespanning (L) voerende contacten als ingangssignaal, en deze te integreren
in een YESLY systeem. Het is hierdoor mogelijk om YESLY apparaten voor
verlichting of elektrische zonwering te besturen met niet-YESLY drukknoppen
of spanningssignalen.

Type 1Y.P2.8.230.B000

• 2 ingangskanalen (P1 en P2)
• Geschikt voor besturing met traditionele drukknoppen of schakelaars,
bijvoorbeeld door integratie in een bestaand verlichtingsysteem
of met PLC-uitgangen of relaiscontacten etc.
• Programmeerbaar via Smartphone met Finder Toolbox Plus
• Compatibel met verlichte drukknoppen [max. 5 (≤ 1 mA) drukknoppen]
• Voedingsspanning: 110...230 V AC
• Werkingsbereik: 10 meter in de vrije ruimte zonder obstakels

L
N

1Y.P2

13.S2
P2

P1 CH2 CH1

L

N

L
N

Toepassingsvoorbeeld
Functie TP - Elektrische zonwering / gordijnen
Ch1-P1: omhoog
Ch2-P2: omlaag
13.S2

L
14

N
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YESLY - TOEBEHOREN - Draadloze drukknoppen
PUSHBUTTON
BLUETOOTH

Bluetooth

YESLY - TOEBEHOREN - Draadloze drukknoppen
Type 013.B9 - 2- of 4-kanaals draadloze drukknoppen, wandmontage

2- of 4- kanaals draadloze drukknoppen
Opladen of
batterijen niet
nodig

Lichtbesturing

Besturing elektrische
zonwering en gordijnen

Apparaten
AAN/UIT
schakelen

Finder’s BEYON is een innovatieve afstandsbediening voor uw YESLY
comfortabel wonen systeem. BEYON’s minimalistische ontwerp past in elk
interieur en heeft een prettige en elegante uitstraling. De BEYON Bluetooth
drukknoppen kunnen aan YESLY apparaten worden gekoppeld via de Finder
Toolbox Plus App. Ze kunnen verlichting schakelen of dimmen, elektrische
zonwering besturen en tal van andere belastingen.
U kunt de BEYON’s configureren om wat u maar wilt te besturen en zelfs
scenario’s te activeren.
De BEYON werkt zonder batterijen en opladen is niet nodig.

Drukknop BLE - WIT
Type 1Y.13.B10 - 2-kanaals
Type 1Y.13.B20 - 4-kanaals

• Werkingsfrequentie: Bluetooth 4.2 BLE 2,4 GHz
• Aantal schakelingen: 50.000
• Werkingsbereik: ongeveer 10 m in de vrije ruimte zonder obstakels.
Het werkingsbereik kan variëren, afhankelijk van het gebouw

De BEYON wordt geleverd met een magnetische schijf en zelfklevend tape,
hierdoor is het mogelijk om het op elk oppervlak te bevestigen zoals metaal,
hout of glas.
De siliconenringen, die worden meegeleverd, beschermen de BEYON tegen
vallen en zorgen voor een simpele kleurcodering om de drukknoppen aan
kamers of functies toe te kennen.
De kleuren zijn: BLAUW, GRIJS en WIT

Opladen of
batterijen niet
nodig

Besturing elektrische
zonwering en gordijnen

Draadloze drukknoppen voor uw YESLY comfortabel wonen systeem.
Kan worden gekoppeld aan YESLY apparaten via de Finder Toolbox Plus App.
Ze kunnen verlichting schakelen of dimmen, elektrische zonwering besturen
en tal van andere belastingen.
U kunt ze configureren om wat u maar wilt te besturen en zelfs scenario’s te activeren.
De Type 013.B9 drukknoppen werken zonder batterijen en opladen is niet nodig.

Type 013.B9

• Werkingsfrequentie: Bluetooth 4.2 BLE 2,4 GHz
• Aantal schakelingen: 50.000
• Werkingsbereik: ongeveer 10 m in de vrije ruimte zonder obstakels.
Het werkingsbereik kan variëren, afhankelijk van het gebouw
• Verkrijgbaar in de kleur wit
• Afmetingen: 82 x 82 x 14 mm

De 013.B9 drukknoppen worden geleverd met zelfklevend tape, hierdoor is het
mogelijk om het op elk oppervlak te bevestigen zoals metaal, hout of glas.
Eenvoudig te installeren zonder de noodzaak van ingrijpende werkzaamheden.
Kan worden gemonteerd op een 60 mm ronde inbouwdoos. Het Type 013.B9
drukknop heeft een meer klassiek en traditioneel ontwerp en maakt met zijn
onopvallende vormgeving het YESLY programma compleet.
De 013. B9 drukknoppen kunnen worden geconfigureerd als 2-of 4-kanaals
met behulp van de standaard meegeleverde bedieningselementen.

Drukknop BLE - ZWART
Type 1Y.13.B12 - 2-kanaals
Type 1Y.13.B22 - 4-kanaals
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YESLY - TOEBEHOREN - Signaalversterkers
Dit apparaat vergroot het werkingsbereik en wordt gebruikt wanneer draadloze drukknoppen of een Smartphone niet kunnen
communiceren met de YESLY apparaten vanwege de afstand. De signaalversterkers moeten worden geïnstalleerd binnen een
maximale afstand van 10 meter. Er kunnen maximaal 4 apparaten in hetzelfde systeem worden gebruikt. De signaalversterker
is een plug-n-play apparaat en hoeft niet te worden geconfigureerd.

Voorbeeld van een toepassing in een woonkamer
1 Screen / motor actor type 13. S2: bestuurt het openen en sluiten van de elektrische zonwering
2 Multifunctionele actor type 13.22: beide kanalen ingesteld op de functie impulsrelais: kanaal 1 - plafondlamp, kanaal 2 - vloerlamp
3 De drukknoppen op de wand zijn direct op de dimmers en actuatoren aangesloten
4 De Beyon drukknop is geprogrammeerd om de Alles aan, Alles uit, Lezen en Bioscoop scenario’s te bedienen

Type 1Y.EU.005 - USB ingang signaalversterker

5 De smartphone is geprogrammeerd om individuele apparaten en scenario’s te bedienen
6 De nieuwe YESLY GATEWAY, voor bediening op afstand, bijvoorbeeld buitenshuis of spraakgestuurd via Google Assistent of Amazon Alexa

Vergroot het
werkingsbereik

Plug & play

•
•
•
•

2

Voedingsspanning: USB-aansluiting 5V - 0,5 A minimaal
Werkingsfrequentie: 2,4 GHz
Omgevingstemperatuur: -10 °C... + 50 °C
Werkingsbereik: ongeveer 10 m in de vrije ruimte en zonder obstakels.
Het werkingsbereik kan variëren afhankelijk van het gebouw

Type 1Y.EU.005

Type 1Y.E8.230 - Signaalversterker voor montage in wandinbouwdoos (bv. Ø 60 mm)
Montage in
inbouwdoos

Vergroot het
werkingsbereik

1Y.E8.230

•
•
•
•

1

Voedingsspanning: 230 V AC
Werkingsfrequentie: 2,4 GHz
Omgevingstemperatuur: -10 °C... + 50 °C
Werkingsbereik: ongeveer 10 m in de vrije ruimte en zonder obstakels.
Het werkingsbereik kan variëren afhankelijk van het gebouw
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L

4

N

Type 1Y.E8.230

KAMER 1

KAMER 1

10 m
10 m

WOONKAMER

WOONKAMER
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6
10 m

WC

WC

KAMER 2

5

KEUKEN

KEUKEN

KAMER 2
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Start de YESLY ervaring
op yesly.findernet.com
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FINDER behoudt zich het recht voor om de technische eigenschappen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
FINDER aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan personen of eigendommen, veroorzaakt als gevolg van het onjuist gebruik of de onjuiste toepassing van haar producten.

Ontdek het wereldwijde netwerk op findernet.com

FINDER S.p.A. Via Drubiaglio, 14 - 10040 ALMESE (TO) -ITALY - tel +39 011 9346211 - fax +39 011 9359079
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