
Elektronisk dørbeslag med smart tillegg:  
dormakaba c-lever pro med s-modul

Administrerer du eksterne bygninger med 
adgangspunkter som er vanskelige å nå frem til eller som 
ikke besøkes ofte? Ønsker du deg en metode for å tilordne 
adgangsrettigheter for disse bygningene som du kan gjøre 
sentralt og fra hvor som helst? Det elektroniske 
dørbeslaget c-lever pro tilbyr valgfri ekstern 
strømtilførsel og med denne, ekstern døråpning, slik at du 
enkelt kan kontrollere og vedlikeholde døren. 

c-lever pro er perfekt for utendørsområder, den oppfyller 
høye krav for robusthet, værbestandighet og sikkerhet. 

c-lever pro er batteridrevet. Den kan også kobles til en 
ekstern strømtilførsel ved hjelp av s-modulen. Denne 
fjerner behovet for batteribytte og forenkler 
vedlikeholdet. Du kan også kontrollere døren eksternt, 
frigjøre eller låse den fra hvor som helst.

Enten om du foretrekker et adgangskort, en 
adgangsbrikke, nøkkel med RFID eller en mobiltelefon – 
velger du adgangmediet som passer for deg. Med den 
valgfrie Mobile Access-funksjonen, kan du til og med 
sende digitale nøkler til brukernes mobiltelefoner.

c-lever pro med s-modulen kan også benyttes med den 
praktiske TouchGo-funksjonen, et slags smart 
adgangssystem. Døren registrerer det gyldige 
adgangsmediet i lommen din og frigjør døren, du behøver 
ikke presenter et kort eller en nøkkel.



Bruksområder

01 Strøm- og vannforsyning

02 Klinikker og sykehus

03 Leiligheter og husstander for flere familier 

01 – Strøm- og vannforsyning
I sektoren for strøm- og vannforsyning, finnes det mange 
vedlikeholdsfasiliteter og bygninger på eksterne steder 
som en sjelden eller uregelmessig besøker. I disse tilfellene 
er det best å bruke ekstern strømtilførsel istedenfor 
batteridrift for dørbeslaget – slik at tilgang kan sikret til 
alle tider.  
Du får fordel av funksjonaliteten til et elektronisk 
adgangskontrollsystem hvor du kan tilordne 
adgangsrettigheter trådløst og begrense adgang til visse 
områder og tider. Adgangsrettigheter kan spores, og du 
kan enkelt sende digitale nøkler til mobiltelefoner. 

02 – Klinikker og sykehus
I klinikker og sykehus ligger fokus på pasientenes helse og 
velvære. Dører brukes hyppig, de åpnes og lukkes mange 
ganger om dagen –   ofte under stort tidspress. c-lever 
pro med dens s-modul kan støtte prosessen da du slipper 
å bekymre deg om tomme batterier eller uventet 
vedlikeholdsarbeid. Dette reduserer personalkostnadene 
og arbeidstimene betraktelig. 
Og siden s-modulen har en tilkobling som kan konfigureres 
etter behov, kan dører frigjøres enten automatisk eller 
manuelt ved nødstilfeller 
 
 

 
03 – Leiligheter og husstander for flere familier
Hovedinnganger til leiligheter er adgangspunkter som 
brukes veldig hyppig, og de har ofte et intercom-system. 
Her kan du bruke s-modulen for å koble til strømtilførselen 
og unngå å måtte bytte batterier. Åpningssystemet til 
intercom-systemet lar deg frigjøre den sentrale 
inngangsdøren for besøkende fra leiligheten din ved å 
bare trykke på en knapp. 
I stedet for tapte nøkler, kan huseieren enkelt utgi ett nytt 
adgangsmedium og slette det gamle i systemet uten å 
måtte bytte låsene.

Bruksområder
Bruk c-lever pro med s-modulen for 
sentraladministrasjon av lite brukte og 
eksterne lokaler
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Oversikt over dine fordeler: 
Sett pris på følgende fordeler med  
c-lever pro

Fordeler:

•  Takket være den eksterne strømtilførselen, trenger du 
ikke bekymre deg om antallet døråpingssykluser. 

• Forenklet vedlikehold fordi du ikke behøver å bytte ut 
batteriene. 

• Døren kan kontrolleres eksternt. Dette gjør at du kan 
frigjøre og låse, for eksempel ved å bruke en trykknapp. 
Den kan også benyttes med forskjellige systemer, som 
brann- og alarmsystemer.

•  Du får fordelene ved et elektronisk adgangssystem hvor 
du kan tilordne rettigheter for spesifikke dører, rom og 
tider, bare med et museklikk. 

•  Med den valgfrie Mobile Access-funksjonen, kan du 
sende digitale nøkler til mobiltelefoner, slik at brukerne 
får tilgang til bygningen uten behov for fysiske nøkler – 
Finn ut mer her.

• Med den valgfrie TouchGo-funksjonen, registrerer 
c-lever pro gyldige transpondere og frigjør døren – finn 
ut mer om TouchGo her. 

•  Takket være vårt store utvalg av sømløst kombinerbare 
dørkomponenter, som den digitale sylinderen, c-lever 
compact og utvalget vårt av lesere, kan du finne en 
løsning for nesten hvilken som helst dør.

c-lever compactdigital sylinder

c-lever pro 

leser 9001 leser 

Fullstendig integrerbare dormakaba-dørkomponenter:
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https://www.dormakaba.com/no-no/l%C3%B8sninger/products/elektronisk-adgangskontroll-og-data/funksjoner-og-valg/mobile-access-289306
https://www.dormakaba.com/no-no/l%C3%B8sninger/products/elektronisk-adgangskontroll-og-data/funksjoner-og-valg/touchgo-289542


+-

S-modulen er tilgengelig som et alternativ når du bestiller 
c-lever pro. Den kan monteres enten som et kretskort 
istedenfor batterirommet på innsiden, eller integreres i 
tillegg til batterirommet.  
I det sistnevnte tilfellet, må du klare deg uten den interne 
sylinderen på grunn av plassmangel.

Du kan også oppgradere c-lever pro med s-modulen som 
et tilbehør. I dette tilfellet, fjernes batteriholderen for å 
gjøre plass til s-modulen.

S-modulens kretskort gir en tilkobling til en ekstern  
lavspennings strømtilførsel. I tillegg kan du koble til en 
bryterkontakt til den potensialfrie inngangen for ekstern 
åpning. Denne funksjonen konfigureres ved hjelp av 
systemprogramvaren.

Sømløs integrering av c-lever pro i adgangssystemet ditt 
gir brukervennlig administrasjon av adgangskontrollen.

Løsningen i detaljer 
Ekstern strømtilførsel med  
ettermonterbar s-modul.

Topologi

Fjernkontroll  
via bryter  
eller trykknapp

skrivebordsleser 
91 08

stasjonær PC

digital sylinderc-lever pro digital sylinderc-lever pro c-lever compact kompaktleser

wireless gateway
90 40

c-lever pro
med s-modul

c-lever pro
med s-modul

Whitelist / CardlinkWhitelist / Cardlink – Wireless

 Wireless   USB   LAN   NFC   CardLink   strømforsyning s-modul   fjernstyring
Merk: Omfanget av dette produktets funksjonalitet avhenger av det valgte systemmiljøet.

adgangssystem

programmeringsenhet 
1460

oppdaterings 
leser

CardLink

Adgangsmedie

Ekstern  
strømtilførsel

12–24 V DC
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Vanlige spørsmål 

Hvilke systemer er c-lever pro med s-modulen kompatibel med?
c-lever pro med s-modulen er kompatibel med følgende dormakaba-adgangssystemer:

Hvordan kan c-lever pro brukes på forskjellige innvendige og utvendige dører og lokasjoner? 
Det store utvalget av forskjellige c-lever pro-alternativer og -variasjoner gir en egnet løsning for nesten alle 
dørsituasjoner, noe som sikrer et høyt nivå av bygningssikkerhet. 

Hva skjer ved strømbrudd?
For å sikre funksjonalitet under strømbrudd, har du mulighet til å sette inn et batterirom istedenfor sylinderen 
(blindskilt) i tillegg til s-modulen. For å finne ut mer om støttede kombinasjoner av dette alternativet, kan du ta kontakt 
med din dormakaba-spesialistpartner.

Hva må vurderes med tanke på TouchGo-funksjonen?
c-lever pro med TouchGo-funksjonen registrerer den autoriserte 
transponderen i lommen din uten at du må holde opp en nøkkel 
eller et adgangsmedium. Når du berører dørhåndtaket, frigjør 
enheten dørvrider utvendig – som du ville ha gått inn med normal 
dørvrider.

Her kan du også bruke en ekstern strømtilførsel med  
s-modulen. Vær allikevel oppmerksom på at det anbefalte 
spenningsfilteret må brukes med s-modulen i kombinasjon med 
TouchGo-teknologien.

Er c-lever pro med s-modulen kompatibel med den trådløse 
funksjonen?
Ja, trådløs fungerer med s-modulen, men  
ekstern betjening kan ikke brukes i dette tilfellet. 

Kan c-lever pro også integreres i andre systemer, som teknologi for bygningskontroll?
Ja, c-lever pro med s-modulen tilbyr en enkel tilkobling til et eksisterende system for bygningskontroll for sentralisert 
kontroll av alle dører, for eksempel ved brann eller nødstilfeller. Bruken og konfigurasjonen av den potensialfrie 
inngangen er imidlertid avhengig av den valgte systemprogramvaren.

VANLIGE SPØRSMÅL
Har du noen spørsmål?  
Vi har svarene.
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Planlegger du for øyeblikket  
et adgangssystem? 

Er du interessert i c-lever pro med s-modulen? Ta gjerne 
en prat med oss og se på videre dokumenter med andre 
interessante forslag om bruksområder for produktene 
våre på nettstedet vårt.

Om dormakaba

domrmakaba tilbyr omfattende produktutvalg, løsninger 
og tjenester for alt som omhandler dører og sikker 
adgang til bygninger og rom, alt fra én leverandør. Dette 
inkluderer hovednøkkelsystemer, fullstendig 
nettverkstilkoblet adgangskontroll, fysisk adgang og 
automatisk dørsystemer, hengsler, beslag, dørlukkere og 
-stoppere, oppmøteregistrering, driftsdataregistrering, 
låsesystemer for hoteller og høysikkerhetslåser. 

Med våre mange samarbeidspartnere kan vi tilby deg 
lokale tjenester i mer enn 130 land. Uansett hvor du 
befinner deg i verden, kan du dra fordel av bærekraftige 
produkter, løsninger og tjenester som gir deg en langvarig 
sikkerhetsfølelse.
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Vi gleder oss til å høre fra deg.
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