
Eén deurbeslag voor alle situaties
Kaba c-lever wordt gekenmerkt door 
een hoge mate van gebruiksvriende-
lijkheid. 
Dit robuuste en tegelijkertijd flexibele 
elektronische beslag kan naar keuze 
worden voorzien van een inbraak-
werende afdekplaat en is compati-
bel met alle gangbare sloten. In de 
meeste gevallen is het dan ook niet 
nodig om het slot te vervangen. 
Kaba c-lever maakt deel uit van 
de Kaba evolo-productfamilie en 
ondersteunt de hedendaagse RFID-
technologieën.

Kaba TouchGo voor nog meer 
gemak
Kaba c-lever is ook leverbaar in 
TouchGo-uitvoering met RCID-tech-
nologie. Zo wordt toegangscontrole 
nog eenvoudiger. Degene die een 
ruimte wil betreden, drukt gewoon de 
deurkruk naar beneden en het beslag 
herkent direct of er toegang mag 
worden verleend of niet. Geen gezoek 

meer in jaszak of tas naar de sleutel of 
het toegangspasje. Optimaal gemak 
en toch de bewezen veiligheid van een 
Kaba-oplossing.

Toepassingen
Dankzij de ruime keuze aan varianten 
is Kaba c-lever niet alleen geschikt 
voor binnentoepassing, maar ook 
voor buiten. Elke ruimte waartoe 
verschillende groepen gebruikers 
of individuele personen toegang 
wensen, kan met deze standalone 
oplossing worden beveiligd. Er kun-
nen zowel permanente als tijdelijke 
toegangsrechten worden toegekend 
voor diverse dagen en tijden. 

Ook als draadloze variant leverbaar 
De draadloze variant maakt het mo-
gelijk het beslag rechtstreeks vanaf 
de pc te programmeren. Bovendien 
zorgt de draadloze verbinding met het 
toegangssysteem voor eenvoudiger 
onderhoud en optimale veiligheid.

Kaba c-lever  
Het pientere deurbeslag

De voordelen op een rij

 Autonoom  
Niet afhankelijk van de gebruikte 
cilinder of het type slot. Kan in 
aanvulling op het bestaande sluit-
systeem worden toegepast
Comfortabele bediening
Met Kaba TouchGo is uw hand de 
sleutel
Ondersteunt NFC
Voorbereid voor gebruik met 
apparaten die beschikken over 
NFC-functionaliteit (NFC: Near 
Field Communication)
Flexibel inzetbaar
Speciale varianten voor diverse 
toepassingen leverbaar
Kosteneffectief
Minimale onderhoudskosten 
dankzij het gebruik van normale 
AA-batterijen
Een veilige investering
Het systeem is gemakkelijk uit te 
breiden en kan ook in bestaande 
Kaba-toegangssystemen worden 
geïntegreerd
Ook als draadloze variant leverbaar 
Gemakkelijk op afstand te 
programmeren; met de nieuwe 
oplossing Kaba Wireless wordt 
Kaba c-lever draadloos aan uw 
toegangsoplossing gekoppeld
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Technische gegevens

 Ondersteunde technologieën
 ▪ LEGIC (advant & prime) 
 ▪ MIFARE (DESFire & Classic)
 ▪ Kaba TouchGo (RCID)

Inbouwvarianten
 ▪ Afdekplaat: breed en smal
 ▪  Gatafstand (hart-op-hart) 55 

t/m 105 mm (afhankelijk van 
het profiel)

 ▪  Cilinderprofielen: CH, EU, 
Scandinavisch ovaal

 ▪  Leeseenheid in zwart of zilver
 ▪  Diverse krukontwerpen (raad-

pleeg de Kaba evolo-catalogus)
Technische specificaties
 ▪  Afmetingen (b x h x d): 

Beslag smal: 38 x 281 x 18 mm 
Beslag breed: 54 x 285 x 18 mm

 ▪  Min. doornmaat 35 mm; 25 mm 
met kruk HC, HG, HM, HO

Voeding
 ▪  Batterijen 2 x 1,5 V, AA

Omgeving / levensduur 
 ▪  Temperatuur: -25 °C tot +70 °C
 ▪  Beschermingsklasse: tot IP55 

(buiten)
 ▪  Luchtvochtigheid: 0 tot 95%, 

niet condenserend
 ▪  Levensduur van de batterijen 

bij 20 °C: max. 150.000 cycli 
of 3 jaar

Certificaten / normen
 ▪  Brandveiligheid: DIN 18273 

(getest conform EN1634-1)
 ▪  Inbraakwerendheid (ES1): 

DIN 18257
 ▪  Nooduitgang: EN 179 (in 

combinatie met geschikte 
deurkrukken en sloten)

 ▪  Paniekdeuren: EN 1125 (in 
combinatie met toegelaten 
paniekstangen)

Meer informatie en bestelgegevens 
vindt u in de desbetreffende catalogi of 
systeembeschrijvingen van Kaba.

Intuïtieve toegangsprocedure
Het RFID-toegangsmedium wordt voor de leeseenheid gehouden. Een 
akoestisch én rood of groen signaal meldt de beslissing tot toelating. De ruimte 
kan vervolgens worden betreden door de deur met de deurkruk te openen.
Veelzijdig inzetbaar
Kan bij vrijwel alle deuren, zowel binnen als buiten, worden geïnstalleerd. Sa-
men met hiervoor geëigende componenten zijn ook oplossingen voor vlucht-
wegen mogelijk. Voor extra gemak is er de optie PassMode: hiermee kan de 
deurkruk aan de buitenzijde permanent worden gekoppeld of ontkoppeld.
Uniek: nooit meer zoeken naar de sleutel dankzij Kaba TouchGo
Kaba TouchGo bezit Kaba's eigen RCID-technologie. De TouchGo-transponder 
kan gewoon in jaszak of tas blijven zitten: het slot herkent automatisch het toe-
gangsrecht en geeft de deur vrij. Leverbaar als volledig TouchGo-beslag (E110) 
of als gecombineerde oplossing (E310) met RFID (MIFARE of LEGIC).
Schaalbare oplossing
Kaba c-lever kan worden toegepast bij afzonderlijke deuren, maar ook als 
onderdeel van een bedrijfsbreed toegangssysteem. Afhankelijk van de grootte 
en vereisten van het systeem biedt Kaba diverse programmeermogelijkheden:
 ▪  Handmatige programmering: de eenvoudigste wijze van programmeren, 

met behulp van een mastermedium direct bij de afzonderlijke deuren.
 ▪  Met programmeerapparaat: programmering van een 'whitelist' op de pc  via 

KEM-software, gevolgd door overdracht met het programmeerapparaat.
 ▪  Met Kaba CardLink: de toegangsrechten zijn opgeslagen op het toe-

gangsmedium. Gebruikers halen hun toegangsrechten bij de terminal op 
wanneer het hun uitkomt. Herprogrammeren van deuren is niet nodig.

 ▪  Met Kaba Wireless: toegangsrechten worden op afstand draadloos naar 
de diverse deuren verzonden.

Maximaal profijt van Kaba evolo
 ▪ Geïntegreerd Kaba-veiligheidsconcept
 ▪ Beheer van een ongelimiteerd aantal media
 ▪ Gebeurtenislogboek voor maximaal 2.000 deurbewegingen (uitschakelbaar)
 ▪ 15 configureerbare tijdprofielen met elk 12 tijdslots
 ▪ 20 vakantieperioden en 64 “speciale dagen”
 ▪ Validatie van gebruikersrechten

Onderdeel van een uitgebreid productportfolio 
Kaba levert een breed assortiment aantrekkelijk vormgegeven en onderling 
combineerbare producten. Afhankelijk van uw wensen en eisen kunnen deze 
eenvoudig worden geïntegreerd in elk standalone of online systeem van Kaba. 

Opmerking: de daadwerkelijk beschikbare functionaliteit van het product is afhankelijk van 
het systeem waarin het wordt gebruikt.

Productkenmerken 
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| Gecertificeerd beheersysteem 
conform ISO 9001,Standaarduitvoering Kaba c-lever. Breed en smal afdekplaatje, Euro-profiel, type 2622 en 2621.


