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Vårt engasjement for bærekraft

Vi forplikter oss til å fremme en bærekraftig utvikling i hele
verdikjeden vår, som samsvarer med vårt økonomiske, miljømessige og
samfunnsansvar med tanke på nåværende og fremtidige generasjoner.
Bærekraft på produktnivå er en viktig, fremtidsrettet tilnærming for 
byggebransjen. For å kunne gi kvantifiserbare opplysninger om et produkts 
miljøeffekter gjennom hele dets livssyklus fremstiller dormakaba miljøpro-
dukterklæringer (EDP-er), basert på helhetsvurderinger av levetiden.

Besøk oss gjerne: 

www.dormakaba.no  
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dormakaba evolo Manager
Adgangskontroll
som passer for deg

Fleksibel
Sikker
Tilpasset
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Designet for fremtiden
Med evolo Manager-systemet bringer du 
bærekraftig sikkerhet til bedriften din.  
 
Det modulære konseptet og den gradvise 
utvidelsesmuligheten gir grunnlag for 
tilpasninger i forhold til dine behov, også 
dersom behovene dine endrer seg over tid.

Utvalget av forskjellige 
adgangskontrollelementer er unikt. Trådløse, 
frittstående komponenter kan 
nettverktilkobles via radio.

Fra individuelle dører til administrasjon av alle 
adgangspunkter i systemet ditt, enten det er 
inne eller ute og for ansatte, besøkende eller 
leverandører – evolo Manager er et 
adgangssystem som er lett å programmere 
for ekstra brukervennlighet, fleksibilitet og 
lønnsomhet.

dormakaba evolo Manager  
Moderne adgangssystem 
for fremtiden

Trådløst
Kan integreres
Kan oppgraderes
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Holistisk system – omfattende, 
skalerbart og fleksibelt
evolo Manager er på alle måter en fleksibel, holistisk 
adgangsløsning. Det er enkelt å utvide når som helst. De 
digitale adgangskomponentene drives frittstående 
(kabelfrie), og kan derfor bygges inn i så godt som enhver 
dør både raskt og enkelt. 

Eksisterende mekaniske nøkkelsystemer kan enkelt 
samadministreres og kompletteres av evolos digitale 
dørkomponenter, som for eksempel kan benyttes på 
bygningens utside. Vedlikeholdsfrie, mekaniske 
hovednøkkelsystemer og smart elektronikk danner et 
avrundet og holistisk adgangssystem.

Det store utvalget av høykvalitetskomponenter gir 
adgangsløsninger til de aller fleste dørsituasjoner, slik at 
du oppnår omfattende sikkerhet for bygningene og 
lokalene dine. 

De trinnvise programmeringsmulighetene sikrer at du 
oppnår best mulig fleksibilitet og reduserer 
administrasjonstiden din. Det store utvalget av 
adgangsmedier garanterer maksimal brukervennlighet for 
de ansatte. Dermed beskytter evolo Manager ikke bare 
eiendommen din, men også investeringene dine.
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Nøkkelfunksjoner for evolo Manager
• Mobile Access-funksjon: send adgangsrettigheter rett til 

brukere via dormakabas Mobile Access-app 
• Høy kapasitet – du kan programmere et stort antall 

adgangsmedier : 
 opptil 4000 med en Whitelist 
 eller praktisk talt ubegrenset med CardLink 

• Omfattende: opprett opptil 512 forskjellige 
adgangsgrupper med ulike autorisasjoner 

• Tilpasset: tilordne personlige rettigheter med 
individuelle adgangstider og autorisasjoner

• Definert: rettigheter med forhåndsangitte aktiverings- 
og utløpstider, f.eks. for besøkende

• Sporing: lagrer opptil 2000 hendelser per dør
• Fleksibel: integrering av mekaniske, frittstående, 

Bluetooth®- og trådløse komponenter i samme system
• Praktisk løsning for heiser: Du kan kontrollere 

adgangsrettigheter til opptil 49 etasjer med bare én 
leser i heisen 

Hovedfordeler
• Fra integrering i liten til stor skala: kan brukes på alt fra 

individuelle adgangspunkter til store systemer
• Praktisk: rask og enkel tilordning av adgangsrettigheter
• Beskyttelse av langsiktig investering: kombinerbare 

produkter som kan integreres i det samme holdbare og 
omfattende designet

• Fritt valg av adgangsmedium: få adgang med 
mobiltelefon, kort, transponder, smartnøkkel eller 
adgangsbrikke 

• Modulær utforming, kan utvides når som helst
• Pålitelig sikkerhet, selv når et adgangsmedium har  

blitt borte
• Løsningen for praktisk talt alle adgangssituasjoner
• Ulike programmerings- og konfigurasjonsmuligheter
• Sømløs integrering i overordnede systemer
• Enkelt å utvide, endre og samadministrere eksisterende  

mekaniske hovednøkkelsystemer

CardLink

CardLink

CardLink

CardLink

Programmering

Frittstående 
komponenter

adgangsmedium

Bluetooth®

Bluetooth®

Mobile Access

Mobile Access

remote reader  
(trådløs CardLink-
oppdatering)

master  
A/B-kort

c-lever 
pro

digital sylinder
c-lever  
compactremote reader 

kompaktleser 

skrivebordsleser

administrasjon
programvare

wireless  
gateway

Mekatroniske 
sylindre

programmerings-
enhet

skaplås 

remote reader  
(heiser og 
postkasser)

Wireless

Whitelist

Wireless
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Med Mobile Access-funksjonen kan mobiltelefonen brukes som adgangsmedium. Du tilordner ganske enkelt 
adgangsrettigheter til relevante brukere på PC-en din. Du trenger ikke å overlevere fysiske adgangsmedier, fordi 
brukeren allerede har mobiltelefonen i lommen sin.

For eksempel trenger HR-lederen kun mobiltelefonen sin med dormakabas Mobile Access-app for å få adgang til døren. 

Mobile Access – praktisk
Adgang med mobiltelefonen din
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evolo Manager-systemet står for fleksibilitet og moderne teknologi. Vårt omfattende produktutvalg av adgangsmedier 
lar deg skreddersy løsningen i forhold til dine brukeres behov. 

Mekaniske eller digitale komponenter, utendørs barrierer, innganger og kontordører – adgangsmediet åpner dem alle. 
Det store nøkkelknippet hører fortiden til. Teknologier som Mobile Access eller TouchGo gir enda bedre brukervennlighet.

Klassikerne –  
kort, adgangsbrikker og smartnøkler med RFID
dormakabas adgangsmedier er basert på RFID-
chipteknologi. De er inte grert i evolo-systemet og bruker 
spesiell kryptering for å sikre trygg og kontrollert adgang. 
Ved eventuelt tap av medium er det lett å trekke tilbake 
rettighetene, og nye adgangsmedier kan enkelt 
programmeres. 

Nykommeren – 
mobiltelefonen
Send raskt individuelle adgangsrettigheter til de relevante 
personene, uansett hvor de er. Brukerne laster ned den 
gratis dormakaba Mobile Access-appen og får øyeblikkelig 
sikre adgangsrettigheter rett til mobiltelefonen sin.

Smartnøkkelen –  
to i ett
Enten det er informasjon om tidspunkter og oppmøte, 
elektronisk eller mekanisk adgangskontroll – du kan 
kombinere alt med en smartnøkkel. Den åpner både 
mekaniske og elektroniske dører – en ekte allrounder. Ulike 
fargevarianter hjelper brukeren med å finne riktig nøkkel.

TouchGo-transponderen –
kan forbli i lommen
Enten den ligger i lommen, sitter på armen, henger rundt 
nakken eller er festet på rullestolen: c-lever pro gjenkjenner 
TouchGo-transponderen, og du får adgang ved å trykke 
ned dørhåndtaket. Du trenger ikke å lete etter nøkkelen 
din. Valgfritt tilgjengelig som ren RCID-transponder eller 
som kombinasjonsmedium med både RCID og RFID.

Adgangsmedium –
valget er ditt
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TouchGo – det smarte dørbeslaget
Det ser ut som en helt vanlig dørvrider og brukes på 
samme måte.
Det er imidlertid mer enn hva øyet kan se: dette er nemlig 
en elektronisk dørvrider som påviser hvorvidt du har riktig 
adgangsmedium med deg. 

Den rette løsningen til for eksempel syke- og
pleiehjem. Beboere og pasienter kan føle seg trygge og 
avslappet på rommene sine uten å bli forstyrret.

TouchGo-funksjonen –
du trenger aldri mer lete etter 
nøkkelen din
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Vår trådløse løsning er laget for øyeblikkelig og sikker 
adgang i et system. Uten behov for kabling kan du 
programmere adgangsrettighetene rett fra skrivebordet: 
Du blokkerer eventuelle tapte adgangsmedier 
umiddelbart og kan utstede nye adgangsrettigheter til 
erstatningsmedier.

Trådløse komponenter integreres enkelt via våre trådløse 
gatewayer. Ved lengre avstander kan rekkevidden økes 
med opptil åtte trådløse forsterkere. Én gateway støtter 
opptil 16 dørkomponenter.

Dine dørhendelser vises, og batteristatusen kan også
når som helst innhentes. Administrasjons- og 
vedlikeholdsarbeidet ditt reduseres, takket være den 
praktiske planleggingen og utførelsen fra PC-en din. Selv 
firmware oppdateringer kan utføres rett fra skrivebordet. 
Slik sparer du både tid og penger.

wireless gateway

Wireless –
tilgang via radiosignal
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Unikt utvalg av
adgangskomponenter
Hvert eneste adgangspunkt har spesifikke utfordringer 
evolo Manager lar deg bruke vårt brede og dynamiske 
utvalg av adgangskomponenter, som er utformet for å 
imøtekomme alle dine behov.  

Fra digitale sylindre og dørbeslag til vegglesere – alt er 
klart til å oppfylle dine krav.

c-lever pro – 
sikkerhet for innvendig og utvendig bruk
Den prisvinnende c-lever pro er skreddersydd 
for utvendige dører eller dører med økt 
sikkerhetsbehov. I tillegg til innbruddsbeskyttelse 
og brannvern er det også en god løsning for 
rømningsveier. Materialene av høy kvalitet 
overholder standarder for holdbarhet, 
værbestandighet og sikkerhet. Støtter TouchGo 
-programmet samt trådløs funksjon.

digital sylinder – 
sikkerhet med et moderne utseende
Kompakt låseenhet med visuelle og akustiske 
adgangssignaler. Rask og enkel ettermontering 
fra mekanisk til elektronisk, utrolig lett å installere. 
Du kan koble den digitale sylinderen til systemet 
ditt via radio med valgbar trådløs funksjon. 
Et stort utvalg av lengder, farger og 
sylinderprofiler er tilgjengelig. Kan også brukes 
som en løsning for dører ved rømningsveier.

c-lever compact – 
liten og pen
Kombinerer design med høy funksjonalitet og 
krever minimalt med plass. En smart elektronisk 
løsning for dørbeslag som erstatter en mekanisk 
dørvrider, mens sylinderen forblir uavhengig. 
Laget for kontor- og glassdører.

kompaktleser –  
9104/9110
De kompakte leserne smelter diskret inn i alle 
dørmiljøer. Leseren indikerer både akustisk og 
visuelt for brukeren om tilgang er gitt eller nektet. 
Vis kun brukermediet til leseren, så åpnes døren 
hvis du er autorisert. De kompakte leserne kan 
installeres i de fleste dørmiljøer.
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Delt montasje – sikkerhet og brukervennlighet 
med trådløst alternativ
Delt montasje gir et høyt sikkerhetsnivå på 
utsiden. Leseenheten og elektronikken er 
separate, hvilket sikrer et godt beskyttelsesnivå 
mot eventuell manipulering.  
En utvidelsesmodul gir leseren en praktisk trådløs 
funksjon. Leseren mottar data trådløst og kan 
derfor brukes som en adgangsleser eller en 
oppdateringsleser.

mekatronisk sylinder – 
praktisk og solid
Mekatroniske sylindre muliggjør blandet bruk av 
et system med eksisterende mekaniske sylindre. 
Den innebygde elektronikken by imidlertid på nye 
muligheter. 
Mekatroniske sylindre er tilgjengelige i tre 
versjoner, hvor hver har sine egne spesialfunksjoner 
for både inn- og utvendig bruk.

kompaktleser – 
slank og eksklusiv
Den smale kompaktleseren smelter pent inn i 
bygningens strukturer. Designet gjør at den kan 
monteres rett på dørkarmen og slik skape et 
diskré adgangspunkt. Egner seg til innvendig 
bruk – en støpeversjon er tilgjengelig for utendørs 
adgangspunkter.

skaplås – 
smart og lett å integrere
Beskytter personlige dokumenter og materialer i 
garderober, omkledningsrom og møbler mot 
uautorisert adgang – enkelt og bekvemt uten å 
måtte vri om en nøkkel. Utform fronten av skapet 
i henhold til dine egne premisser, ettersom låsen 
monteres inni møbelet.
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Et moderne design av rommene og inngangsområdene 
dine gir alltid et positivt bilde av bedriften din. Selv de 
små detaljene kan gjøre en stor forskjell. Komponentene i 
evolo-serien produseres av høykvalitetsmaterialer og har 
mottatt flere designpriser.  

Takket være deres elegante, glansede overflate 
representerer de det perfekte tilbehør til moderne 
arkitektur og skaper et appellerende bedriftsbilde.

Egnet for din bygning: I tillegg til standard svart design  
tilbyr vi også en hvit versjon av komponentene våre.

Alltid det flotteste utseendet: Våre digitale sylindre er tilgjengelige i 
ulike former og farger.

c-lever pro byr på en elegant, sofistikert utforming sammen med den 
høyeste funksjonsvariasjonen i hele verden.

German Design Award utmerker 
innovative produkter og prosjekter 
samt deres produsenter og designere, 
som viser veien i det tyske og 
internasjonale designlandskapet. 
Våre dørløsninger har fått flere 
utmerkelser.

The Iconic Awards gir priser til 
fremsynt arkitektur, innovative 
produkter og bærekraftig 
kommunikasjon i alle bransjer av 
arkitektur-, konstruksjons- og 
eiendomsbransjen, samt 
produksjonsindustrien.  
c-lever pro og c-lever air har begge 
mottatt denne prisen.

Designet –
sikkerhet som tar seg godt ut
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Avhengig av kravene din, kan du velge mellom manuell programmering rett på døren med masterkort eller konfiguras-
jon og overføring til døren med en programmeringsenhet. Det tredje alternativet tilbys for større systemer – program-
mer enkelt og praktisk rett fra PC-en din med CardLink eller et trådløst alternativ.

Manuell 
 programmering
Den enkleste 
programmerings-
metoden med mastermedium
rett ved det relevante
adgangspunktet.

Programmering med vår
programmeringsenhet
Whitelist programmering på
PC-en med evolo Manager 
(KEM) og overføring til døren 
med programmeringsenhe-
ten.

Programmering med
CardLink
Med CardLink lagres nye 
adgangsrettigheter på 
adgangsmediet. Brukerne 
henter adgangsrettighetene 
sine fra oppdateringsleseren 
– påvirkede dører må altså 
ikke omprogrammeres.

Programmering med den
trådløse funksjonen
Den trådløse funksjonen
lar adgangsrettigheter 
overføres automatisk fra din 
PC til adgangskomponenten.

Funksjonalitet

U
ts

ty
r

Programmeringsnivåer

Programmering –
godt strukturert og brukervennlig
Hjertet i evolo Manager
Bruk dormakaba evolo Manager (KEM)-
administrasjonsprogramvare til å administrere 
brukere, medier og dørkomponenter på enkelt 
vis. Tilordning av adgangsrettigheter samt 
programmering av adgangsmedier og 
dørkomponenter er meget intuitivt, takket 
være enkle menyer og funksjoner. I tillegg kan 
alle adgangs- og systemhendelser vises i en 
oversikt.

Oversikt over KEM-funksjonene:
• Konfigurasjon av brukerprofiler og 

adgangsrettigheter
• Definisjon av tidsprofiler
• Registrering og overvåking av dørhendelser
• Adgangsmediumsforvaltning
• Administrasjon av elektroniske 

dørkomponenter
• Administrasjon av mekaniske 

dørkomponenter
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Ett system for alle situasjoner

evolo Manager-adgangssystemet – ganske enkelt det 
riktige valget for deg. 
 
Velg blant batteridrevne, frittstående komponenter til 
trådløse låseelementer, som lett kan kobles sammen og 
programmeres via radio. 

Og siden du alltid har riktig programmeringsalternativ 
tilgjengelig, kan ikke adgangskontrollen få blitt enklere.

Den enkle veien til god sikkerhet – din dormakaba evolo  
Manager.
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Et bredt utvalg av 
bruksområder

evolo Manager-systemet kan brukes i  
mange sektorer:
• Produksjon 
• Håndverksbedrifter
• Kontorer 
• Skoler
• Administrasjonsbygninger
• Sykehus
• Boliger 
• Servicebedrifter


