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a YESLY příslušenství



Všechny uvedené údaje slouží k popisu a nejsou zaručenými vlastnostmi v právním smyslu. Technické změny a nepřesnosti jsou vyhrazeny.
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GATEWAY 2. generace 

Umožňuje ovládáni YESLY-systému a chytrého 
BLISS2-termostatu odkudkoliv ve světě dálkově 
ovládat.

Kdykoliv a odkudkoliv je možné nastavení 
přezkoušet a přijmout změny.

Je možné přes GATEWAY díky zapojení do cloudu
ovládat YESLY-systém hlasově pomocí GOOGLE 
Assistent nebo AMAZON ALEXA.
GATEWAY realizuje spojení přes 2,4 GHz WLAN 
síť s domácím routerem a komunikuje s YESLY- a 
BLISS2-přístroji pomocí Bluetooth nebo 868 MHz 
vysílač.

V případě chybějícího internetového spojení jsou 
YESLY-a BLISS2-přístroje dle v činnosti, dokud 
není Bluetooth nebo vysílání obnoveno.

1Y.GU.005 .1

Typ

GATEWAY 2. generace pro YESLY-přístroje
a chytrý BLISS2-termostat

1Y.GU.005.1

Technické údaje

Zdroj elektrické energie 5 V – 1 A min

Provozní frekvence WiFi 2,4 GHz / Bluetooth 4.2 BLE

Teplota okolí °C –10…+50

Přenosová vzdálenost Bluetooth
mezi YESLY-přístroji a GATEWAY

cca 10 m ve volném prostoru (bez překážek)
vzdálenost může záviset na struktuře budovy

Přenosová rychlost 868 MHz 
mezi BLISS2-termostat a GATEWAY

cca 30 m ve volném prostoru
vzdálenost může záviset na struktuře budovy

Schválení (podrobnosti na vyžádání)



4

VI
I-2

01
9,

 w
w

w
.fi

nd
er

.c
z

ŘADA 1Y
Bezdrátová tlačítka a YESLY příslušenství

ŘADA 

1Y

N

Ø 64,65 64,652,4 19,25 2,4 19,25

BEYON tlačítko-ovladač 1Y.13.B

BEYON je moderní dálkový ovladač určený
k ovládání YESLY systému pro komfortní bydlení

• design se hodí k různým stylům zařízení
a  přispívá k decentnímu a elegantnímu dojmu

• tlačítko je možné nastavit k ovládání YESLY 
multifunkčních relé nebo stmívačů pro zapínání 
a vypínání svítidel, pro jejich stmívání nebo pro 
ovládání rolet, žaluzií a závěsů

• tlačítko může spouštět SCÉNÁŘ pro nastavení 
více YESLY přístrojů do požadovaného stavu 
(např. scénář pro sledování televize - stažení 
žaluzií, zhasnutí hlavního světla, rozsvícení 
lampičky pro obývací pokoj)

• tlačítko je bezbateriové, nepotřebuje dobíjení 
• tlačítko je 2- nebo 4-kanálové

1Y.13.Bxx

Provedení

BEYON – tlačítko-vysílač, 2-kanálový, bílý 1Y.13.B10

BEYON – tlačítko-vysílač, 2-kanálový, černý  1Y.13.B12

BEYON – tlačítko-vysílač, 4-kanálový, bílý 1Y.13.B20

BEYON – tlačítko-vysílač, 4-kanálový, černý 1Y.13.B22

Technické údaje

Zdroj elektrické energie integrovaný generátor proudu

Provozní frekvence 2,4 GHz Bluetooth 4.2 BLE

Min. počet sepnutí 50 000

Teplota okolí °C –25…+65

Přenosová vzdálenost cca 10 m ve volném prostoru (bez překážek)
vzdálenost může záviset na struktuře budovy

Barva bílá - černá

Rozměry mm 64.6 0 x 24.6

Schválení (podrobnosti na vyžádání) FCC IC

BEYON tlačítko-vysílač je dodáváno s lepicí nebo magnetickou podložkou pro umístění na plochách jako kov, dřevo, sklo bez dalších stavebních úprav.

Silikonové kroužky chrání BEYON a umožňují barevné přizpůsobení dalším ovladačům v místnosti.

BEYON je možné obdržet v barvě bílé nebo černé, zatímco silikonové kroužky jsou v barvách Finder modrá, tmavě šedá a bílá.
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tlačítko-ovladač pro montáž na stěnu 013.B9

• tlačítko je možné nastavit pomocí aplikace Finder 

TOOLBOX k ovládání YESLY multifunkčních relé nebo 

stmívačů pro zapínání

a vypínání svítidel, pro jejich stmívání nebo pro 

ovládání rolet, žaluzií a závěsů

• tlačítko může spouštět SCÉNÁŘ pro nastavení více 

YESLY přístrojů do požadovaného stavu 

(např. scénář pro sledování televize - stažení žaluzií, 

zhasnutí hlavního světla, rozsvícení lampičky pro 

obývací pokoj)

• tlačítko je bezbateriové, nepotřebuje dobíjení

• tlačítko je 2- nebo 4-kanálové

• design je spíše v podstatě klasický, čímž dává YESLY 

systému použití v širokém spektru stylů
• design je klasický a dokonalý, čímž dává

v různých slozích YESLY-systému široké použití

013.B9

Typ

tlačítko může být vrchními díly krytu
modifikováno na 2- nebo 4-kanálové 013.B9

Technické údaje

Zdroj elektrické energie integrovaný generátor proudu

Provozní frekvence 2,4 GHz Bluetooth 4.2 BLE

Min. počet sepnutí 50 000

Teplota okolí °C –25…+65

Přenosová vzdálenost cca 10 m ve volném prostoru (bez překážek)
vzdálenost může záviset na struktuře budovy

Barva bílá

Rozměry mm 82 x 82 x 14

Schválení (podrobnosti na vyžádání) FCC IC

013.B9 tlačítko-vysílač je dodáváno s lepicí podložkou pro umístění na plochách jako kov, dřevo, sklo bez dalších stavebních úprav. Může být rovněž 
upevněno do krabice ø 60 mm pro optimální flexibilitu při rekonstrukci elektroinstalace.

Kryty pro 2- nebo 4-kanálové provedení jsou součástí balení 013.B9
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zesilovač signálu 

Zesilovač signáli rozšiřuje efektivní přenosovou
vzdálenost bezdrátových tlačítek a jiných XESLY-
přístrojů, jestliže telefon nemůže vzhledem ke 
vzdálenosti komunikovat.
Zesilovač signáli je systému Plug and Play
a nepotřebuje žádnou konfiguraci.

Schéma připojení

1Y.E8.230

N

L

1Y.EU.005 1Y.E8.230

 

Typ

USB zesilovač signálu 1Y.EU.005

Zesilovač signálu 110…230 V AC 1Y.E8.230

Technické údaje 1Y.EU.005 1Y.E8.230

Zdroj elektrické energie USB konektor 5 V/ 0,5 A min. 110…230 V AC (50/60Hz)

Provozní frekvence 2,4 GHz

Teplota okolí °C –10…+50

Přenosová vzdálenost cca 10 m ve volném prostoru (bez překážek)
vzdálenost může záviset na struktuře budovy

Schválení (podrobnosti na vyžádání) FCC IC

Zesilovače signálu musí být instalovány uvnitř maximálního okruhu 10 m od zdroje signálu (tlačítka). V jednom systému mohou být použity
až 4 zesilovače. Pro 1Y.EU.005 se dá použít jakákoliv USB zásuvka 5 V/ 0,5 A min.

<10 m
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YESLY rozhraní se 2 vstupy

Vstupní rozhraní 1Y.P2 se 2 vstupy bylo vyvinuto, 
aby byly bezpotenciálové kontakty nebo 
napěťové signály (L) akceptovány a integrovány 
do YESLY-systému.
Vedle toho je možné, aby YESLY-přístroje pro 
ovládání osvětlení nebo řaluzií byly podle 
rozhodnutí ovládány použitím tradičních tlačítek 
nebo napěťových sygnálů.
• 2 vstupní kanály (P1 a P2)
• vhodné pro ovládání tradičními tlůačítky nebo 

vypínači, např. současným osvětlením, výstupy 
řídícího systému nebo kontakty relé

• programovatelné pomocí aplikace Finder YOU
• lze použít max. 5 ks prosvětlených tlačítek

(≤1 mA)
• dosah signálu Bluetooth do 10 m ve volném 

prostoru bez překážek

1Y.P2.8.230.B000

schéma připojení

N
L

Typ

2-kanálové YESLY rozhraní 1Y.P2.8.230.B000

Technické údaje

Zdroj elektrické energie 110…230 V AC

Provozní frekvence 2,4 GHz

Teplota okolí °C –10…+50

Přenosová vzdálenost cca 10 m ve volném prostoru (bez překážek)
vzdálenost může záviset na struktuře budovy

Schválení (podrobnosti na vyžádání)
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Příslušenství

013.17

Adaptér na DIN-lištu 35 mm, pro přístroje 1Y.P2, 1Y.E8 pro montáž do rozvaděče 013.17


