


CZAS NA KOMFORT  W  TWOIM DOMU



ROZŚWIETL SWOJE ŻYCIE Z FINDEREM
STEROWANIE OŚWIETLENIEM Z PRODUKTAMI 
FINDERA OZNACZA WYGODNIEJSZE I 
BARDZIEJ KOMFORTOWE OTOCZENIE, 
EFEKTYWNIEJ WYKORZYSTANĄ PRZESTRZEŃ
I WYDAJNIEJSZE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ



O NAS
Założona we Włoszech w 1954 firma Finder 
przez dekady poszerzała ofertę elektronicznych 
komponentów i urządzeń do sektora 
mieszkaniowego, usługowego oraz przemysłu.
Dzisiaj, dzięki globalnej wizji, Finder dystrybuuje 
swoje produkty na całym świecie
poprzez sieć 22 spółek zależnych i ponad 80 
partnerstw handlowych.
Finder to międzynarodowa rodzina złożona z 
ponad 1300 osób, zjednoczonych przez te same 
wartości i pasję do naszych produktów.

FINDER JEST WŁOSKĄ MARKĄ
O ŚWIATOWYM ZASIĘGU

FABRYKI W EUROPIE

FILIE

4

23

OFICJALNYCH DYSTRYBUTORÓW+80

NASZE PRODUKTY POSIADAJĄ 
WIĘCEJ CERTYFIKATÓW NIŻ 

JAKIKOLWIEK INNY PRODUCENT 
PRZEKAŹNIKÓW.12,500 

Różnorodnych produktów do różnych 
zastosowań. Urządzeń wyzwalanych 
elektrycznie, porą dnia, temperaturą, 

poziomem cieczy i poziomem 
oświetlenia.



TWÓJ DOM, 
TWOJE ZASADY



WITAMY W YESLY 
CZAS NA KOMFORT W TWOIM DOMU

Wierzymy, że komfortowe życie powinno być dla każdego.

To jest wizja, która nas napędza i sprawia, że każdego dnia pracujemy z pasją aby ją 

urzeczywistniać. YESLY został zaprojektowany z myślą o prostocie, wyprodukowany 

by być  niezawodnym i przetestowany pod kątem maksymalnego bezpieczeństwa.



DOŚWIADCZ TECHNOLOGII 
NA SPOSÓB FINDERA

ROZSZERZAJ I ZMIENIAJ KIEDY 
TYLKO CHCESZ

Inteligentny przycisk może uczynić życie bardziej komfortowym? Dzięki Finder YESLY zdecydowanie tak!

Podłączając oświetlenie, rolety, żaluzje i nie tylko możesz ułatwić sobie codzienność i stworzyć scenerie, dzięki którym 

poczujesz się naprawdę jak w domu.

Z YESLY Twój dom naprawdę rośnie razem z Tobą i dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Na początek poproś Twojego elektryka o podłączenie jednego aktuatora lub ściemniacza.

Następnie podłącz przycisk BEYON lub pobierz aplikację YESLY.

Teraz możesz już sterować wszystkimi swoimi urządzeniami! Włączać i wyłączać oświetlenie, regulować jasność lub 

wybrać inną spośród 19 dostępnych funkcji.

Możesz robić to wszystko używając tylko swojego smartfona lub przycisku BEYON siedząc wygodnie na kanapie, leżąc

w łóżku lub gdzie tylko zechcesz.

To właśnie czyni Twoje mieszkanie komfortowym.



ZABIERZ KOMFORT DO DOMU



YESLY? TO PROSTE!
Możesz rozpocząć podłączając jeden aktuator aby kontrolować lampkę nocną lub żyrandol. 

Baw się, testuj za pomocą smartfona lub inteligentnego przycisku BEYON i wtedy zdecyduj, 

czy chcesz połączyć z YESLY cały pokój, mieszkanie czy cały dom. 

TAKIE TO PROSTE!



ZACZNIJ MINIMALISTYCZNIE, ROZSZERZAJ JAK BARDZO CHCESZ







POŁĄCZONY PRZEZ BLUETOOTH, JAK 
WSZYSTKIE TWOJE URZĄDZENIA
Bluetooth to jedno z najczęściej wykorzystywanych bezprzewodowych połączeń krótkiego zasięgu na świecie. 

Urządzenia połączone z YESLY wykorzystują najnowszą technologię Bluetooth Low Energy, która umożliwia 

przesyłanie dużej ilości danych przy bardzo niskim zużyciu energii.

Dla twoich urządzeń oznacza to minimalne zużycie energii a dla ciebie maksymalne bezpieczeństwo, ponieważ 

dzięki 128-bitowemu szyfrowaniu będziesz chroniony przed atakami cybernetycznymi i będziesz mógł spać 

spokojnie. Gwarantujemy.



PROSTE RZECZY,
KTÓRE SIĘ LICZĄ
• Domowy system automatyki: Prosty, inteligentny, wszechstronny 

i łatwy w instalacji.

• Dzięki technologii Bluetooth Low Energy poszczególne 

urządzenia można łatwo ustawić i dostosować.

• Aplikacja dostępna na smartfony iOS i Android.

• Każdy użytkownik może dostosować aplikację do swoich 

upodobań i potrzeb.

• Gwarantowane bezpieczeństwo z szyfrowaniem 128-bitowym.

• Każdy użytkownik może włączyć, wyłączyć lub dostosować 

oświetlenie bezpośrednio ze smartfona.

• Umożliwia dostosowanie instalacji elektrycznej bez inwazyjnych 

i drogich robót, bez kucia ścian, niewygód, hałasu, brudu i 

długiego czasu oczekiwania.

• Możesz stworzyć scenerie aby dostosować nastrój dla każdej 

aktywności.



My Home

JAK TO DZIAŁA?

Typ 13.72
AKTUATOR

WŁĄCZNIKI
INSTALACYJNE

Typ 15.71
ŚCIEMNIACZ

PRZYCISKI
BEZPRZEWODOWE

SMARTFON
IOS -ANDROID





AKTUATOR - Typ 13.72

PARAMETRY TECHNICZNE
• 2 niezależne i programowane kanały

• 2 styki zwierne 6 A -230 V AC

• Programowanie przez aplikację na smartfona z iOS lub 

Androidem

• 2 wejścia włączników instalacyjnych (jedno na kanał)

• Do 5 podświetlanych przycisków

• Zasilanie 230 V AC (50 / 60Hz)

• Kompatybilny z najpopularniejszymi gniazdami i 

przełącznikami ściennymi

FUNKCJE
19 DOSTĘPNYCH FUNKCJI
Między innymi:

Aktuator YESLY typ 13.72 Findera jest kluczowym urządzeniem do zarządzania Twoim domem.

Dzięki niezrównanej elastyczności zastosowania będzie realizował różnorodne funkcje.

Pozwoli to włączyć / wyłączyć światła, zasłonić / odsłonić rolety lub zasłony.

Sterowanie za 
pomocą aplikacji

Nastawy 
czasowe

Automatyzacja rolet 
/ zasłon

Załączanie / 
wyłączanie
ON / OFF

Typ 13.72
AKTUATOR

BEZPRZEWODOWE PRZYCISKI

SMARTFON -  IOS -ANDROID

WŁĄCZNIKI INSTALACYJNE



PARAMETRY TECHNICZNE
• Komunikacja Bluetooth

• 1 wyjście 100 W LED, 200 W halogen 

• 7 funkcji

• Sterowanie zboczem narastającym lub opadającym

• Zabezpieczenie przed przegrzaniem i zwarciem

• Programowanie i sterowanie za pomocą aplikacji na 

smartfona  z systemem iOS lub Android

• Wejście włącznika instalacyjnego

• Kompatybilny z bezprzewodowymi przyciskami 

Bluetooth

• Zasilanie 230 V AC (50 / 60Hz)

FUNKCJE
7 DOSTĘPNYCH FUNKCJI
Między innymi:

ŚCIEMNIACZ - Typ 15.71
Ściemniacz Finder YESLY Bluetooth Typ 15.71 to uniwersalne urządzenie do sterowania natężeniem oświetlenia.

Umożliwia zdalne sterowanie wieloma różnymi źródłami światła w celu zwiększenia komfortu i ograniczenia strat energii elektrycznej.

Jest niezwykle wszechstronny i nadaje się do każdej aplikacji, ze ściemnianymi lampami LED i CFL, lampami halogenowymi, statecznikami elektronicznymi... oraz wieloma innymi.

Sterowanie 
jasnością

Kontrola 
oświetlenia

Łagodne załączenie

Typ 15.71
ŚCIEMNIACZ

BEZPRZEWODOWE PRZYCISKI

SMARTFON -  IOS -ANDROID

WŁĄCZNIKI INSTALACYJNE



Zarówno 13.72 jak i 15.71 mogą być sterowane przez:

BEZPRZEWODOWE PRZYCISKI

SMARTFON-ANDROID LUB IOS

KLASYCZNE WŁĄCZNIKI INSTALACYJNE

SMARTFON LUB PRZYCISKI 
BEZPRZEWODOWE BEYON



SMARTFON LUB PRZYCISKI 
BEZPRZEWODOWE BEYON





Z YESLY możesz wreszcie dostosować Twój dom do 

Twoich potrzeb. Kompaktowe wymiary oraz intuicyjna 

instalacja sprawiają, że jest to najprostszy sposób z 

obecnie dostępnych na modernizację twojej przestrzeni. 

PROSTY SPOSÓB NA 
MODERNIZACJĘ



Aplikacja FINDER YESLY pozwoli Ci z łatwością kontrolować 

oświetlenie, rolety i zasłony. Dzięki technologii Bluetooth, 

każdy członek rodziny będzie mógł tak dostosować otoczenie, 

aby stworzyć atmosferę najbardziej odpowiednią do swojego 

nastroju.

APLIKACJA 
ODPOWIEDNIA DLA 
CIEBIE



Gdy elektryk zainstaluje aktuatory i ściemniacze dla wybranych obwodów lamp

i rolet przekaże ci uprawnienia administratora systemu.

Z APLIKACJĄ YESLY MOŻESZ:

ZAŁĄCZYĆ / WYŁĄCZYĆ 

OŚWIETLENIE

ZAMKNĄĆ / OTWORZYĆ 
ELEKTRYCZNE ROLETY LUB 
ZASŁONY

DOSTOSOWAĆ KOLORY I IKONY 
POMIESZCZEŃ

ŚCIEMNIĆ OŚWIETLENIE POGRUPOWĆ URZĄDZENIA 
POMIESZCZENIAMI

ZAPROGRAMOWAĆ 4 RÓŻNE 
SCENERIE DLA KAŻDEGO 
URZĄDZENIA



APLIKACJA YESLY

• Włączanie / wyłączanie oraz ściemnianie lamp

• Grupowanie i zarządzanie urządzeniami 

według pomieszczeń

• Programowanie aż do 4 scenerii do każdego 

urządzenia

• Udostępnianie wirtualnych przycisków

• Zapisywanie ustawień w chmurze

• Zmienianie nazw urządzeń

• Usuwanie urządzeń

Użytkownik

D O S T Ę P N E  N A



APLIKACJA FINDER TOOLBOX
CYFROWE NARZĘDZIE PRACY ELEKTRYKA

• Programowanie urządzeń

• Ustawianie funkcji

• Zmienianie nazw urządzeń

• Usuwanie urządzeń

• Łączenie ze smartfonem

• Łączenie z bezprzewodowymi przyciskami

• Obsługa wirtualnych przycisków

• Testowanie wirtualnych przycisków i urządzeń

• Udostępnianie ustawień użytkownikowi końcowemu

Elektryk

D O S T Ę P N E  N A 

Finder’s Toolbox PLUS





ROZWIĄZANIE NA 
MIARĘ
Każde miejsce, od największej willi po najmniejsze 

mieszkanie, powinno spełniać wymagania i pragnienia 

mieszkańców, aby mogło być nazywane domem.

Dzięki nieskończonym możliwościom systemu YESLY 

możesz naprawdę zmienić Twoje mieszkanie w 

Twój dom odkrywając nowy sposób na sterowanie 

oświetleniem, roletami, zasłonami i wieloma innymi 

urządzeniami.

PRAWDZIWY KOMFORT TKWI W SZCZEGÓŁACH, 

KTÓRYCH NIE WIDZISZ.





PRZYCISK BLUETOOTH
PRZYCISK BEZPRZEWODOWY Z 2 LUB 4 KANAŁAMI

Finder BEYON to bezprzewodowy, innowacyjny przycisk, który pozwoli 

Ci kontrolować urządzenia podłączone do systemu YESLY. Może być 

sparowany z aplikacją, aby włączać / wyłączać światło, kontrolować 

zasłony elektryczne itp. Możesz go skonfigurować tak by kontrolował 

co tylko chcesz a nawet tak aby uruchamiał SCENERIE.

Technologia Bluetooth Low Energy sprawia, że jest to inteligentne 

rozwiązanie, które nie wymaga baterii ani ładowania.

BEZ BATERII, BEZ ŁADOWANIA!

Bezprzewodowa 
komunikacja Bluetooth

Bez baterii, bez 
ładowania

Włączanie / wyłączanie/ 
regulowanie urządzeń 

Sterowanie
SCENERIAMI



PROJEKT

Projekt został opracowany przez firmę FINDER wraz z agencją projektową 

z Mediolanu FOSSATI/MINELLI.

Wspólnie stworzyliśmy produkt, który może się dostosować wyglądem 

do każdego użytkownika, dzięki kilku wersjom kolorystycznym, a 

także wymiennym silikonowym nakładkom. Ponadto dwa przyciski 

można połączyć ze sobą za pomocą płytki magnetycznej dołączonej do 

opakowania.

W ten sposób powstaje zupełnie nowy przedmiot o ekskluzywnym, 

minimalistycznym wyglądzie, który będzie rewelacyjnie pasował 

zarówno do wyposażenia sali konferencyjnej jak i do nowoczesnego 

budynku.

BEYON może leżeć na stole, na szafce nocnej lub w kuchni. Dzięki płytce 

magnetycznej oraz taśmie samoprzylepnej można umieścić go na 

dowolnej powierzchni: na metalu, drewnie, szkle, tak aby był zawsze 

tam, gdzie go potrzebujesz. Silikonowe nakładki chronią BEYON w razie

upadku, a także dzięki różnicom kolorystycznym ułatwiają 

przyporządkowanie danego przycisku do odpowiedniego

pomieszczenia lub funkcji. 

BEYON jest dostępny w kolorze białym i czarnym, natomiast silikonowe 

nakładki występują w kolorze niebieskim, ciemnoszarym oraz białym.



OD 2 DO 4 PRZYCISKÓW



FUNKCJONALNOŚĆ

Dzięki aplikacji możesz przy pomocy jednego przycisku stworzyć scenerię, która uruchomi kilka urządzeń jednocześnie po to, by 

dostosować otoczenie do Twojego nastroju lub aktywności.

SCENERIE jakie tylko chcesz.

Możesz stworzyć ich tyle ile potrzebujesz.





• BEZPRZEWODOWY PRZYCISK Z 2 LUB 4 KANAŁAMI

• MOŻE BYĆ ZAMONTOWANY W PUSZCE 60MM

• DZIĘKI SAMOPRZYLEPNEJ WARSTWIE MOŻE BYĆ PRZYMOCOWANY DO ŚCIANY, SZKŁA, LUSTRA ITP.

Jeszcze bardziej dyskretny wygląd  dzięki PRZYCISKOM BLUETOOTH Findera

BEZPRZEWODOWY PRZYCISK 





RESTAURACJA

HOL

SALON 



SALA 
KONFERENCYJNA

KLATKA SCHODOWA



COMFORT
wymowa: ˈkʌmfət

rzeczownik:  “stan zaspokojenia potrzeb fizycznych i psychicznych oraz braku kłopotów” *

*Słownik PWN





W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT YESLY ODWIEDŹ

YESLY.LIFE

 

Wszystkie inne informacje na temat produktów firmy Finder znajdziesz na naszej stronie

FINDERNET.COM
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