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Draadloze toegangscontrole
Elektronische sluitsystemen

Komfortabel
Sicher
via Funk

Comfortabel
Veilig
via een draadloze 
verbinding
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Zonder kabel volledig 
geïntegreerd

De draadloze technologie heeft ons leven in veel gebieden een 
stuk makkelijker gemaakt - van surfen via WLAN tot draadloos 
telefoneren. Ook voor toegangsoplossingen met deuren zonder 
kabels biedt de draadloze technologie aanzienlijke voordelen: U 
kunt in real-time zien wat er bij de deur gebeurt en de deur weet 
direct wie binnen mag komen en wie niet.

Stel u eens voor, u wilt in een gebouw een elektronisch 
sluitsysteem installeren zonder de historische structuur geweld 
aan te doen. Of u wilt een buitendeur zo gemakkelijk mogelijk 
beheren. De oplossing is eenvoudig:  
Integreer nu naadloos comfortabel en zonder omwegen draadloze 
toegangscomponenten in uw totale systeem.  
De draadloze oplossing van Kaba is de perfecte aanvulling op 
bekabelde lezers en zelfstandige componenten. Op deze manier 
ontvangt u voor elke deur de perfect toegesneden oplossing 
en breidt u bestaande toegangsoplossingen uit of installeert 
u nieuwe toegangsoplossingen snel, eenvoudig en tegen lage 
kosten.
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De ideale combinatie voor meer 
efficiëntie 

De draadloos verbonden toegangscomponenten bieden 
u dubbel voordeel: Aan de ene kant profiteert u van 
eenvoudige, onbekabelde installatie, aan de andere kant 
verandert u in seconden de toegangsrechten eenvoudig 
vanaf uw bureau. Alle rechten zijn snel en gemakkelijk toe 
te kennen, programmering op locatie is niet meer nodig. U 
hebt altijd informatie over de huidige status van de deur en 
alle gebeurtenissen, firmware-updates worden draadloos 
naar de deuren gedistribueerd. Dit alles zorgt ervoor dat u 
bijvoorbeeld efficiënter onderhoud kunt plannen. In het kort: 
U hebt minder tijd nodig en de veiligheid neemt toe.

Veiligheid gaat boven alles
Onze draadloze oplossingen zorgen voor meer veiligheid. 
Zo kunt u bij verloren of gestolen identificatiekaarten er 
draadloos voor zorgen dat met deze media geen toegang 
meer mogelijk is. Als een deur opengebroken is, ontvangt 
de beheerder onmiddellijke feedback*. Daarnaast is 
de communicatie tussen draadloze componenten en 
het toegangsbeheersysteem uiteraard gecodeerd, zodat 
manipulatie tot het minimum beperkt is. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar een comfortabele en 
veilige draadloze oplossing? 
Meer informatie vindt u op www.kaba.nl en www.kaba.be

De belangrijkste draadloze functies
 ▪ U kent probleemloos toegangsrechten toe
 ▪ Altijd op de hoogte van de status van de deur en de  

 toegangsboekingen* 
 ▪ Bij openbreken van deur wordt een alarm geactiveerd* 
 ▪ Eenvoudig bijwerken van firmware
 ▪ Tevens deuren openen en sluiten met draadloze   

 besturing*
 ▪ Gecodeerde communicatie
 ▪ Automatische melding van batterijstatus

Uw voordelen
 ▪ Meer veiligheid voor buitendeuren dankzij directe  

 draadloze overdracht
 ▪ Minder beheerwerk omdat programmering  

 op locatie niet meer nodig is
 ▪ Bestaande systeemoplossingen kunnen eenvoudig worden  

 uitgebreid
 ▪ Toegangen aan netwerk koppelen die niet bekabeld   

 kunnen worden
 ▪ Meer comfort dankzij tijdig informeren over onderhoud

* Afhankelijk van gebruikte toegangsoplossing

Kaba digitale cilinder

Toegangsbeheersysteem

Kaba c-lever
Kaba wireless 

gateway 90 40
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Eenvoudig toegangsrechten toekennen

De toegangsrechten van medewerkers kunnen zonder 
problemen op de personeelsafdeling worden beheerd. 
Actuele statusgegevens kunnen eenvoudig opgevraagd 
worden of individuele deuren worden speciaal gecontroleerd.

Het toekennen van toegangsrechten voor bezoekers 
wordt eenvoudig en veilig bij de receptie gedaan. 
Zelfs meegenomen kaarten zijn geen probleem: De 
toegangsrechten worden snel draadloos ingetrokken.

Kaba digitale cilinder

Kaba c-lever

Kaba wireless 

extender 90 41
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