c-lever pro med passasjeknapp funksjon, sett fra utsiden

c-lever pro med passasjeknapp funksjon, sett fra innsiden

Smart elektronisk dørlås:
dormakaba c-lever pro med passasjeknapp funksjon
For enkelte er det bare en liten knapp, men for andre er
det løsninger de var på jakt etter for deres utfordrende
prosjekt: De tre knappealternativene Pass-Mode, PassLock eller re-entry som kommer med c-lever pro-dørbeslagene muliggjør interessante bruksscenarioer.
Denne elektriske dørlåsen er både slitesterk og tilbyr et
bredt utvalg av funksjoner. Du kan kontrollere tilgang på
et lokasjons- og tidsspesifikt grunnlag, du kan definere
adgangsrettigheter og endre dem raskt og fleksibelt i
stand-alone eller trådløs modus. C-lever pro dørbeslagene
støtter de siste RFID-teknologiene, noe som betyr at du
kan dra fordel fra alle fordelene som et elektronisk
låsesystem tilbyr.
Du velger adgangmediet som passer for deg – et kort, en
adgangsbrikke, en nøkkel utstyrt med RFID eller en smarttelefon.

Hvis rom i en bygning krever spesiell sikkerhet, eller
betingelsene for kontorer, møterom, klasserom eller
nødutganger er spesifisert av administrasjonen, bedriften
eller loven, er det behov for utvidede funksjoner.
Med c-lever pro, tilbyr dormakaba tre løsninger med en
knapp på innsiden for å møte spesifikke krav som derved
påser sikkerhet og brukervennlighet.

Enkel å integrere: c-lever pro-dørbeslagene med passasjeknapp
funksjon er kompatible med de følgende plattfromer våre:
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c-lever pro med passasjeknapp funksjon

Bruksområder
Løsninger som bruker c-lever pro til å hjelpe deg med
å sikre bygningen din og beskytte personer.
Bruksområder
01 c-lever pro med Pass-Mode-funksjon
02 c-lever pro med Pass-Lock-funksjon
03 c-lever pro med Escape-Return-funksjon
01 – Pass-Mode-funksjon – for kontorer, ledelse og klasserom
Når de ansatte har ankommet kontoret eller barna har gått inn i
klasserommet, låses døren automatisk etter fire sekunder og ingen
andre kan gå inn. Slik fungerer standardesignet for c-lever pro. Med
Pass-Mode-funksjonen, vil ett trykk på knappen på innsiden slå av
låsefunksjonen og døren forblir ulåst. Ved å trykke på knappen igjen
eller presentere et autorisert kort fra utsiden låses døren igjen. Fra
innsiden kan døren åpnes når som helst (avhengig av låsekassen).
Hovedfordeler:
• Praktisk for daglig bruk: forskjellige personer kan få tilgang til rommet uten å måtte presentere et kort
• Kontrollerer den effektive flyten av personer

03 – Escape-Return-funksjonen – i tilfelle brann eller andre situasjoner
som krever rømningsvei
Escape-Return-funksjonen påser mulig retur uten en RFID-brikke til
rom eller områder av bygningen som ble forlatt i hast. For eksempel i
rømningsveisituasjoner eller i tilfelle brann eller et nødstilfelle. c-lever
pro gjenkjenner gjennom den integrerte overvåkningen av dørhåndtaket om rommet eller området i bygningen måtte forlates raskt. I dette
tilfellet forblir døren ulåst. Dette tillater at brukeren kan gå tilbake til
rommet.
For å låse rommet, må en spesifikk handling utføres etter bruk av
dørhåndtaket: Trykk på knappen fra innsiden eller presenter et
autorisert brukerkort fra utsiden. Også i dette tilfellet, kan døren
åpnes når som helst (avhengig av typen låsekasse).
Hovedfordeler:
• Beskytter personer som må rømme hvis de må komme tilbake til
rommet

Vi gleder oss til å høre fra deg.
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02– Pass-Lock-funksjon – for farlige situasjoner
Ved å bruke Pass-Lock-funksjonen, kan døren låses umiddelbart fra
innsiden med et knappetrykk i tilfelle fare, for eksempel i klasserom.
Dette betyr at, i tillegg til den automatiske låsingen på fire sekunder av
låsen, kan ingen komme inn, selv om de bruker et gyldig RFID-kort fra
utsiden. Disse bruksområdene tilbyr beskyttelse i truende eller farlige
situasjoner. Døren kan åpnes fra innsiden når som helst avhengig av
typen låsekasse.
Hovedfordeler:
• Aktiverbar beskyttelse mot inntrenging av uønskede personer

