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Vårt hållbarhetsåtagande

Vi strävar efter att främja en hållbar utveckling längs
hela vår värdekedja i linje med vårt ekonomiska, miljömässiga och
sociala ansvar gentemot nuvarande och framtida generationer.
Hållbarhet på produktnivå är ett viktigt, framtidsorienterat
arbetssätt inom konstruktion. För att kunna lämna kvantifierad
information om en produkts miljöpåverkan genom hela
livscykeln, tillhandahåller dormakaba miljödeklarationer
(EPD) som baseras på holistiska livscykelbedömningar.

Du är välkommen att besöka oss: 

www.dormakaba.se   
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dormakaba evolo Manager
Passersystem
anpassade för dig

Flexibel
Säker
Anpassad
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Designad för framtiden
evolo Manager-systemet ger hållbar säkerhet 
till ditt företag.  
 
Det anpassningsbara konceptet och 
möjligheten till gradvis utökning ger en grund 
för att anpassa efter dina behov även om 
förutsättningarna förändras över tid.

Urvalet av olika dörrenheter är unikt 
Standalone komponenter kan 
sammankopplas med Wireless 
programmering.

Från enskilda dörrar till att hantera alla 
dörrmiljöer i ditt system, inom- eller utomhus, 
för medarbetare, besökare och leverantörer 
– evolo Manager är ett lättprogrammerat 
passersystem för extra bekvämlighet, 
flexibilitet och ekonomisk effektivitet.

dormakaba evolo Manager  
Moderna passersystem 
för framtiden

Trådlös
Integrerbar
Uppgraderbar



33333



44444

Holistiskt system – heltäckande, 
skalbart och flexibelt
evolo Manager är en flexibel holistisk passagelösning i alla 
avseenden. Den kan enkelt utökas när som helst. De 
digitala enheterna manövreras fristående (sladdlöst) och 
kan därför snabbt och enkelt byggas in i  praktiskt taget 
alla dörrar. 

Befintliga mekaniska nyckelsystem kan användas 
parallellt  och kompletteras med evolos digitala 
dörrkomponenter, som exempelvis kan finnas i 
byggnadens utvändiga skal. Underhållsfria mekaniska 
huvudnyckelsystem och smart elektronik bildar ett 
komplett holistiskt passagesystem.

Med det omfattande urvalet av högkvalitetskomponenter 
blir passerlösningar möjliga för de flesta dörrmiljöer, så 
att du får heltäckande säkerhet för dina byggnader och 
lokaler. 

Steg-för-steg-programmeringsalternativ ger dig maximal 
flexibilitet samtidigt som administrationstiden minimeras. 
Ett brett spektrum av användarmedier säkerställer 
maximal bekvämlighet för dina medarbetare. Därför 
skyddar evolo Manager inte bara din egendom, utan 
också din investering.
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Funktioner i evolo Manager
• Mobile Access-funktion: skicka passerrättigheter till 

användare via dormakaba mobile access-appen 
• Hög kapacitet – du kan programmera ett stort antal 

användarmedier:  
 - upp till 4 000 med whitelist 
 - praktiskt taget obegränsat med CardLink 

• Omfattande: skapa upp till 512 olika användargrupper 
med olika behörighet 

• Individuellt anpassad: tilldela personliga rättigheter 
med individuella tillträdestider och behörigheter

• Definierad: rättigheter med fördefinierade aktiverings- 
och utgångstider, t.ex. för besökare

• Informationslogg: lagrar upp till 2 000 händelser per 
dörr

• Flexibel: integrering av mekaniska, standalone, Bluetooth®- 
och Wireless enheter i ett och samma system

• Praktisk lösning för hissar: med en enda läsare i 
hisskorgen kan du kontrollera behörigheter för upp till 
49 våningar 

Fördelar
• Från små- till storskalig integrering: kan användas för 

allt från enskilda passagepunkter till storskaliga system
• Praktisk: snabb och enkel tilldelning av 

passerrättigheter.
• Långsiktigt investeringsskydd: kombinerbara produkter 

som kan integreras i samma långsiktiga och 
heltäckande design

• Fritt val av användarmedier: använd mobiltelefon, kort, 
transponder, smart key eller nyckelbricka

• Modulär design, kan när som helst utökas
• Tillförlitlig säkerhet även om användarmedier  

tappas bort
• Lösning för i princip alla dörrmiljöer
• Olika programmerings- och konfigureringsalternativ
• Sömlös integrering i system på högre nivå
• Enkelt att utöka, modifiera och samhantera med 

befintliga mekaniska huvudnyckelsystem

CardLink

CardLink

CardLink

CardLink

Programmering

Standalone 
komponenter

användarmedia

Bluetooth®

Bluetooth®

Mobile Access

Mobile Access

läsare  (CardLink-
uppdatering med  
wireless)

Master  
A/B-kort

c-lever 
pro

digitalcylinder
c-lever  
compactläsare 

kompakt 
läsare

bordsläsare

administration
mjukvara

Wireless  
gateway

mekatronik
cylindrar

programmerings-
enhet

skåp 
lås

läsare  
(hissar och 
brevlådor)
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Med Mobile Access-funktionen kan mobiltelefonen användas som användarmedia. Tilldela enkelt rättigheterna till de 
relevanta användarna på din PC. Du behöver inte dela ut fysiska användarmedier eftersom användarna har sina 
mobiltelefoner i fickan.

Till exempel behöver HR-chefen bara sin smartphone med dormakaba mobile access-appen för att kunna passera. 

Mobile Access – praktiskt
Tillträde med din mobiltelefon
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evolo Manager-systemet står för flexibilitet och modern teknik. Den heltäckande portföljen med användarmedier låter 
dig skräddarsy en lösning efter dina användares behov. 

Mekaniska eller digitala komponenter, barriärer utomhus, entré- och kontorsdörrar – användarmedierna öppnar alla. 
Säg hej då till tunga nyckelknippor. Teknik som Mobile Access och TouchGo ger ännu större användarvänlighet.

Klassikerna –  
kort, nyckelbrickor och smarta nycklar med RFID
dormakabas användarmedier är baserade på RFID-
chipteknik. När de integreras i evolo-systemet tilldelas de 
en särskild kryptering för att säkerställa säkert korrekt 
tillträde. Vid förlust är det enkelt att återkalla rättigheter 
och nya användarmedier kan programmeras lika enkelt. 

Nykomlingen - 
mobiltelefonen
Skicka snabbt individuella behörigheter till berörda 
personer, oavsett var de befinner sig. Användare hämtar 
den kostnadsfria dormakaba mobile access-appen och får 
direkt säkra passerrättigheter till sin mobiltelefon.

Den smarta nyckeln –  
två i en
Oavsett om det gäller insamling av tid- och närvarodata, 
elektroniska eller mekaniska passersystem – du kan 
kombinera allt med Smart Key. Den öppnar både 
mekaniska och elektroniska dörrar – en verklig allt-i-allo. 
De olika färgvarianterna hjälper användarna att hitta rätt 
nyckel.

TouchGo-transpondern –
blir kvar i din ficka
Oavsett om den är i din ficka, på armen, runt halsen eller 
på din rullstol – dörrbeslaget c-lever pro upptäcker 
TouchGo-transpondern och du kan öppna genom att 
aktivera dörrhandtaget som vanligt. På så sätt slipper du 
leta efter nyckeln. Kombinerar tillträde med RCID 
(TouchGo) och RFID för användning i alla dörrmiljöer.

Användarmedia –
Du väljer själv
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TouchGo – det smarta dörrbeslaget
Det ser ut som ett vanligt dörrhandtag och används på 
samma sätt.
Men det finns mer under ytan: det är ett elektroniskt 
dörrhandtag som registrerar om du har rätt 
användarmedia på dig. 

Rätt lösning för exempelvis sjuk- och demensvårdhem. 
Boende och patienter känner sig säkra och trygga i sina 
rum utan att störas.

TouchGo-funktionen –
slut på letandet efter nycklar
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Vår trådlösa lösning är framtagen för att säkra tillträdet i 
ett system omedelbart. Du behöver inte dra några kablar  
utan kan bekvämt programmera passerrättigheter från 
ditt skrivbord: Du blockerar borttappade användarmedier 
direkt och kan ge nya behörigheter till ersättningsmedier.

Trådlösa komponenter kan enkelt integreras via Wireless 
gateways. För längre avstånd kan räckvidden utökas med 
upp till åtta trådlösa förstärkare. En gateway kan 
hantera upp till 16 dörrkomponenter.

Dina dörrhändelser visas och batteristatus kan också 
hämtas när som helst. Hela ditt administrations- och 
service-/underhållsarbete minskas genom bekväm 
planering och genomförande från din skrivbordsdator. Till 
och med firmware-uppdateringar kan göras från ditt 
skrivbord. 
Du sparar tid och pengar.

trådlös gateway

Wireless –
tillträde via radiosignal
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Unik – brett urval av
digitala komponenter
Alla dörrmiljöer har sina särskilda utmaningar. evolo 
Manager låter dig tillämpa vårt breda och dynamiska 
urval av komponenter som är utformade för att uppfylla 
alla dina behov.  

Från digitala cylindrar och dörrbeslag till läsare  
– redo att uppfylla alla dina behov.

c-lever pro – 
säkerhet för tillämpningar inom- och utomhus
c-lever pro fungerar såväl för ytter, som 
innerdörrar. Uppfyller höga standarder för 
robusthet, vädertålighet och säkerhet. Fungerar 
både med den praktiska TouchGo-applikationen 
eller med Wireless kommunikation. 

digital cylinder – 
säkerhet med modern look
Kompakt låsenhet med visuell och akustisk 
passersignal. Snabb och enkel byte från mekanik 
till elektronik, mycket enkel att installera. Du kan 
ansluta den digitala cylindern trådlöst till ditt 
system med wireless-funktionen som erbjuds som 
tillval. 
Ett stort urval av versioner med olika färg och 
modeller är tillgängliga. 

c-lever compact – 
litet är vackert
Kombinerar design och hög funktionalitet och 
kräver minimalt utrymme. En smart elektronisk 
dörrbeslagslösning som ersätter ett mekaniskt 
dörrtrycke och cylindern kan användas som 
tidigare. Gjord för kontors- och glasdörrar.

kompaktläsare – 
9104/9110
Kompaktläsarna smälter diskret in i alla 
dörrmiljöer. Läsaren indikerar både akustiskt och 
visuellt för användaren om tillträde har beviljats 
eller nekats. Visa bara ditt användarmedia för 
läsaren och dörren öppnas om du är behörig. 
Kompaktläsarna  kan installeras i de flesta 
dörrmiljöer.
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Läsare med delat montage – säkerhet och 
bekvämlighet med Wireless kommunikation
Läsarna har en modern design i snygg högglans, 
utmärks av ett kompakt format. De passar 
diskret och harmoniskt in i moderna byggnader. 
Enheterna säkrar tillsammans med styrenheten 
tillträde till byggnader och rum, där de monteras 
separat från styrenheten
Med tillvalet Wireless kan enheten 
trådlöst programmeras med förändrade 
passagerättigheter. Läsaren kan användas som 
passage, eller uppdateringsläsare..

mekatronikcylinder – 
dubbel säkerhet
Mekatronikcylindrarna kombinerar elektronisk 
passerkontroll med mekanik. Den inbyggda 
elektroniken ger nya möjligheter. 
Mekatronikcylindrarna finns i olika modeller 
och tillvalsfunktioner såsom Wireless och 
dörrövervakning. De erbjuder högsta säkerhet för 
såväl ytter, som innerdörrar.

kompaktläsare – 
smal och diskret
Den smala kompaktläsaren smälter in snyggt 
i dörrmiljön. Tack vare dess design kan den 
installeras direkt på dörrkarmen vilket ger en 
diskret passagepunkt. Lämplig för användning 
inomhus och en gjuten version för installation i 
tuffa vädermiljöer.

skåplås – 
smart och enkel att integrera
Skydda personliga dokument och material i 
garderober, skåp och möbler från obehöriga  
– enkelt och bekvämt utan att vrida om en nyckel. 
Du kan utforma skåpets front efter dina behov, 
eftersom låset installeras inuti skåpet.
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En modern design för dina rum och ingångar bidrar alltid 
till att ge en positiv bild av ditt företag. Även små detaljer 
kan göra stor skillnad. Komponenterna i evolo-serien är 
tillverkade av högkvalitetsmaterial och har tilldelats 
ansedda designpriser.  

Med sin eleganta, högglansiga yta är de perfekta 
komplementet till modern arkitektur och skapar en snygg 
modern dörrmiljö

Passar till din byggnad: Förutom den svarta designen  
erbjuder vi också en vit version av våra komponenter.

Alltid det bästa utseendet: Vår digitala cylinder är tillgänglig i olika 
former och färger.

c-lever pro erbjuder en elegant, sofistikerad design kombinerad med 
det största urvalet av funktioner för global användning.

German Design Award belönar 
innovativa produkter och projekt 
samt deras tillverkare och designers 
som visar vägen i det tyska och 
internationella designlandskapet. 
Våra dörrbeslagslösningar har 
belönats med priser vid flera tillfällen.

Iconic Awards delar ut priser för 
visionär arkitektur, innovativa produkter 
och hållbar kommunikation i alla delar 
av arkitektur-, byggnads- och 
fastighetssektorn och i 
tillverkningsindustrin.  
c-lever pro och c-lever air har erhållit 
detta pris.

Design –
säkerhet som ser bra ut
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Beroende på dina krav kan du välja mellan manuell programmering direkt vid dörren med masterkort eller konfigurering 
och överföring till dörren med programmeringsenheten. Det tredje alternativet erbjuds för större system – bekväm 
programmering från din dator med CardLink eller programmering via Wireless tillvalet.

Manuell 
programmering
Den enklaste 
programmerings-
metoden med mastermedier
direkt vid den berörda
dörrenheten.

Programmering med vår
programmeringsenhet
Whitelist programmering på
datorn med evolo Manager 
(KEM) och överföring till 
dörren med 
programmeringsenheten.

Programmering med
CardLink
Med CardLink sparas nya 
behörigheter på användarme-
diat. Användare hämtar sina 
behörigheter direkt från 
uppdateringsläsaren; berörda 
dörrar behöver inte program-
meras om.

Programmering med tillvalet 
Wireless
Wireless funktionen
gör det möjligt att överföra 
behörigheter automatiskt  från 
ditt skrivbord till låsenheterna.

Funktionalitet
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Programmeringsnivåer

Programmering –
Välstrukturerad och lättanvänd
Kärnan i evolo Manager
Använd administrationsprogramvaran 
dormakaba evolo Manager (KEM) för att 
hantera användare, media och 
dörrkomponenter. Tilldelning av behörigheter 
och programmering av användarmedier och 
dörrkomponenter är ovanligt intuitivt tack 
vare smidiga menyer och arbetsflöden. 
Dessutom kan alla tillträdes och 
systemhändelser visas snabbt när som helst.

Översikt över KEM-funktioner:
• Konfigurering av användarprofiler och 

passerrättigheter
• Definition av tidsprofiler
• Registrering och övervakning av dörrhän-

delser
• Hantering av användarmedier
• Administrering av elektroniska 

dörrkomponenter
• Administrering av mekaniska 

dörrkomponenter
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Ett system för alla lösningar

evolo Manager passersystem – rätt val för dig, helt enkelt. 
 
Välj mellan batteridrivna standalone komponenter till 
enheter som enkelt kan anslutas och programmeras 
trådlöst. 

Och eftersom du alltid har rätt programmeringsalternativ 
är dina passersystem alltid så enkla som möjligt att 
hantera.

Den enkla vägen till säkerhet – din dormakaba evolo  
Manager.
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En mängd olika tillämpningar

evolo Manager-system kan användas inom  
många sektorer:
• Tillverkning 
• Hantverksföretag
• Kontor 
• Utbildning
• Administrativa byggnader
• Sjukhus
• Bostäder 
• Serviceföretag


