
Elektronisk langskilt med smart add-on:  
Dormakaba c-lever pro med s-modul

Administrerer du fjerntliggende bygninger med 
adgangspunkter, som er svære at nå frem til, eller som 
sjældent anvendes? Ønsker du at tildele 
adgangsrettigheder til disse bygninger centralt og alle 
steder fra? Det elektroniske langskilt c-lever pro omfatter 
mulighed for tilkøb af et s-modul og dermed mulighed for 
fjernåbning af døre, så du nemt kan kontrollere og 
administrere døren, også fra eksterne systemer. 

c-lever pro er velegnet til udendørsområder. Den opfylder 
kravene til robusthed, vejrbestandighed og sikkerhed. 

c-lever pro kører på batteri. Den kan også tilsluttes en ekstern 
strømforsyning ved hjælp af s-modulet. På denne måde er 
det ikke nødvendigt at skifte batteri, hvilket forenkler 
vedligeholdelsen. Det er også muligt at fjernstyre døren, så du 
kan låse den op eller i, uanset hvor du befinder dig.

Uanset om du foretrækker et adgangskort, en nøglebrik, en 
nøgle med RFID eller en mobiltelefon – du vælger selv det 
adgangsmedie, der passer dig bedst. Med muligheden for 
mobiladgang kan du endda sende digitale nøgler til dine 
brugeres smartphones.

c-lever pro med s-modul kan også anvendes med den 
praktiske TouchGo-funktion, som er en form for smart-
adgangssystem. Døren genkender det gyldige adgangsmedie 
i din lomme, og dermed låses døren op så snart du tager ved 
grebet, så du ikke behøver fremvise kort eller nøgle.



Anvendelsesområder

01 El- og vandforsyning

02 Klinikker og hospitaler

03 Lejligheder og flerfamilieshuse 

01 – El- og vandforsyning
Inden for el- og vandforsyningsbranchen er der mange 
vedligeholdelsesfaciliteter og bygninger i fjerntliggende 
områder, der kun sjældent benyttes. I sådanne tilfælde er 
det en fordel at bruge den eksterne strømforsyning i 
stedet for batterier til drift af dørfunktionaliteten – så 
der altid er sikkerhed for adgang. 
Du drager fordel af funktionaliteten i et elektronisk 
adgangskontrolsystem, tildeler adgangsrettigheder 
trådløst og begrænser adgangen til bestemte områder og 
bestemte tidspunkter. Adgangsrettigheder kan spores, så 
du kan sende digitale nøgler til mobiltelefoner. 

02 – Klinikker og hospitaler
På klinikker og hospitaler er fokus på patienternes 
helbredelse og trivsel. Der er mange hyppigt anvendte 
døre, der åbnes og lukkes mange, mange gange om  
dagen – ofte under stort tidspres. c-lever pro med  
s-modul kan understøtte denne proces, da man ikke skal 
bekymre sig om flade batterier eller uventet 
vedligeholdelsessarbejde. Dette reducerer 
personaleomkostninger og antallet af arbejdstider 
betragteligt. 
Og da s-modulet har en forbindelse, som kan konfigureres 
efter behov, kan døre låses op automatisk eller manuelt, 
hvis der skulle opstå en nødsituation. 
 
 
 
03 – Lejligheder og flerfamilieshuse
Hovedindgange i lejlighedskomplekser er hyppigt 
anvendte adgangspunkter, og de fungerer ofte med en 
form for dørtelefonsystem. Her kan du bruge s-modulet 
til at tilslutte strømforsyningen og undgå at skulle skifte 
batteri. Åbningssystemet i dørtelefonsystemet giver dig 
mulighed for at låse hoveddøren op for besøgende direkte 
fra din lejlighed ved at trykke på en knap. 
Hvis en beboer mister sin nøgle, kan udlejeren nemt 
udstede et nyt adgangsmedie og slette det gamle medie i 
systemet uden at skulle skifte låse.

Anvendelsesområder
Brug c-lever pro med s-modulet for at styre fjerntlig-
gende og sjældent besøgte faciliteter fra centralt hold

Application Note c-lever pro med ekstern strømforsyning



Overblik over dine fordele:
Få gavn af følgende fordele med  
c-lever pro

Fordele:

•  På grund af den eksterne strømforsyning er du ikke 
afhængig af antallet af døråbningscyklusser. 

• Forenklet vedligehold, da der ikke er behov for skift af 
batterier. 

• Døren kan fjernstyres. På denne måde kan du aktivere 
oplåsning og låsning ved et tryk på en knap, f.eks. Der er 
også mulighed for interaktion med forskellige systemer, 
f.eks. brandalarm- og alarmsystemer.

•  Du får gavn af et elektronisk adgangssystem, tildeling 
af adgangsrettigheder til specifikke døre, rum og 
bestemte tidspunkter, via få museklik. 

•  Med den valgfrie mobile accessfunktion kan du sende 
digitale nøgler til mobiltelefoner, så brugere kan få 
adgang til en bygning uden at skulle have en fysisk 
nøgle – få flere oplysninger her.

• Med den valgfrie TouchGo-funktion genkender c-lever 
pro gyldige transpondere og låser døren op – få flere 
oplysninger om TouchGo her. 

•  Takket være vores store udvalg af dørkomponenter, der 
kan kombineres, f.eks. den digitale cylinder, c-lever 
compact og vores udvalg af læsere, kan du finde en 
løsning til stort set enhver dør.

c-lever compactdigital cylinder

c-lever pro 

læser 9001 læser 9104

Yderligere integrerbare dormakaba-dørkomponenter:
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https://www.dormakaba.com/dk-da/l%C3%B8sninger/produkter/elektronisk-adgang-og-data/teknologi-og-funktionsprincipper/mobile-access-270882
https://www.dormakaba.com/dk-da/l%C3%B8sninger/produkter/elektronisk-adgang-og-data/teknologi-og-funktionsprincipper/touchgo-271118
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S-modulet kan tilvælges ved bestilling af c-lever pro. Det 
kan installeres enten som en printplade i stedet for 
batteriholderen på indersiden, eller det kan integreres 
udover batteriholderen.  
Ved sidstnævnte skal du så undvære den indvendige 
cylinder på grund af manglende plads.

Du kan også opgradere c-lever pro med s-modulet som 
tilbehør. I dette tilfælde fjernes batteriholderen, så der 
bliver plads til s-modulet.

S-modulets printplade muliggør en forbindelse til en 
ekstern  strømforsyning med lavspænding. Derudover kan 
du tilslutte en switch-kontakt til den potentiale-fri 
indgang til ekstern åbning. Funktionaliteten konfigureres 
ved hjælp af systemsoftwaren.

c-lever pro integreres problemfrit i dit dormakaba 
adgangs kontrolsystem og er nem at administrere.

Løsningen inden for detailhandel 
S-modul for ekstern strømforsyning, 
 der kan eftermonteres.

Topology
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Bemærk: Omfanget af dette produkts funktionalitet afhænger af det valgte system.
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Ofte stillede spørgsmål 

Hvilke systemer er c-lever pro med s-modul kompatibel med?
c-lever pro med s-modul er kompatibel med følgende dormakaba-adgangskontrolsystemer:

Hvordan kan c-lever pro bruges på forskellige indvendige og udvendige døre og placeringer? 
Det store udvalg af forskellige c-lever pro-muligheder og -varianter sikrer, at man altid kan finde en velegnet løsning til 
enhver dør, så man kan få sikkerhed for høj bygningssikkerhed. 

Hvad sker der under en strømafbrydelse?
For at sikre funktion under en strømafbrydelse kan du indsætte batterirummet i cylinderen (blindplade) udover 
s-modulet. Hvis du vil have mere at vide om de understøttede kombinationer i forbindelse med denne funktionalitet, 
skal du kontakte en specialiseret dormakaba-partner.

Hvad skal man tage højde for i forhold til TouchGo-funktionen?
c-lever pro med TouchGo-funktion genkender den autoriserede 
transponder i din lomme, uden at du behøver holde en nøgle eller et 
adgangsmedie op. Når du rører ved dørhåndtaget, låses døren op 
– og brugeren kan gå ind uden at gøre yderligere.

Her kan du også bruge den eksterne strømforsyning sammen med  
s-modulet. Bemærk dog, at det anbefalede spændingsfilter skal 
bruges sammen med s-modulet i kombination med TouchGo-
teknologien.

Er c-lever pro med s-modul kompatibel med den trådløse funktion?
Ja, s-modulet kan bruges med den trådløse funktion, men  
der er dog ikke mulighed for fjernoplåsning. 

Kan c-lever pro også integreres i andre systemer, f.eks. 
bygningskontrolteknologi?
Ja, c-lever pro med s-modul giver mulighed for integration med et eksisterende bygningskontrolsystem til centraliseret 
kontrol af alle døre, f.eks. ved brand eller en anden nødsituation. Brug og konfiguration af potentiale-fri 
indgangskontakt afhænger dog af den valgte systemsoftware.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål?  
Vi har svarene.
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Overvejer du et  
adgangssystem? 

Er du interesseret i c-lever pro med s-modulet? Du kan 
altid besøge vores websted, hvis du ønsker at kontakte os 
eller læse flere dokumenter med andre interessante 
anvendelsesforslag til vores produkter.

Om dormakaba

dormakaba tilbyder en bred vifte af produkter, løsninger 
og tjenester til alt inden for døre og sikker adgang til 
bygninger og lokaler, alt sammen fra samme leverandør. 
Dette omfatter masterkey-systemer, fuldt elektronisk 
adgangskontrol for netværk, fysisk adgang og 
automatiske dørsystemer, hængsler, beslag, dørlukkere og 
-stoppere, personregistrering, registrering af driftsdata, 
låsesystemer til hoteller og højsikkerhedslåse. 

Med utallige samarbejdspartnere kan vi yde lokal service i 
over 130 lande. Uanset, hvor du befinder dig i verden, kan 
du drage fordel af bæredygtige produkter, løsninger og 
tjenester, der giver dig langvarig sikkerhed.
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Vi ser frem til at høre fra dig.
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https://www.dormakaba.com/dk-da/l%C3%B8sninger/produkter/elektronisk-adgang-og-data

