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System kontroli 
dostępu dopasowany 
do użytkownika
dormakaba evolo

Elastyczny
Bezpieczny
Skrojony 
na miarę
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Zaprojektowany dla przyszłości
dormakaba evolo zapewnia stabilne bezpie-
czeństwo firmie użytkownika. Modułowa 
struktura i możliwość stopniowej modernizacji 
stanowią solidną podstawę dla rozwoju zależ-
nie do zmieniających się potrzeb.

Szeroki wachlarz komponentów systemu kon-
troli dostępu obejmuje także bezprzewodo-
we urządzenia, które można połączyć w jedną 
sieć przy użyciu komunikacji radiowej.

Od pojedynczych drzwi do zarządza-
nia wszystkimi punktami wejścia systemu, 
w obiekcie lub dookoła niego, dla pracowni-
ków, gości lub dostawców – dormakaba evolo 
jest łatwym do zaprogramowania systemem 
kontroli dostępu zapewniającym nadzwyczaj-
ną wygodę, elastyczność i wydajność.

dormakaba evolo: 
nowoczesny system 
kontroli dostępu

Bezprzewodowość
Integracja
Modernizacja
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Wszechstronny system: 
Kompleksowy, skalowalny 
i elastyczny
dormakaba evolo jest elastycznym i kompleksowym roz-
wiązaniem kontroli dostępu w każdym aspekcie. System 
można bardzo łatwo rozbudować w dowolnym momen-
cie. Cyfrowe urządzenia kontroli dostępu funkcjonują nie-
zależnie (bezprzewodowo) i dzięki temu można je szybko 
i w prosty sposób zintegrować z każdymi drzwiami. 

Urządzenia te skutecznie uzupełniają pracę istniejących 
w obiekcie systemów mechanicznych zamków, co może 
na przykład znaleźć zastosowanie w zewnętrznej strefie 
budynku.

Niewymagające konserwacji systemy mechanicznych za-
mków i inteligentne programowalne rozwiązania współtwo-
rzą wszechstronny i kompleksowy system kontroli dostępu. 
Imponujący wybór wysokiej jakości komponentów pozwala 
na dobranie idealnego rozwiązania z zakresu kontroli dostę-
pu dla każdego wejścia, zapewniając kompleksowe zabezpie-
czenie obiektu wraz z jego otoczeniem. Intuicyjny model pro-
gramowania maksymalnie zwiększa elastyczność systemu, 
skracając do minimum czas potrzebny na zarządzanie nim. 
Szeroki wachlarz dostępnych rodzajów kluczy ułatwia dosto-
sowanie specyfiki pracy zamków do potrzeb pracowników. 
dormakaba evolo dba o bezpieczeństwo fizycznych obiek-
tów użytkownika jak i stabilne funkcjonowanie jego firmy.

Główne zalety użytkowania dormakaba evolo:
• wysokiej jakości komponenty o eleganckim wyglądzie
• modułowa struktura zapewniająca modernizację 

w dowolnym momencie
• wiarygodne zabezpieczenie, nawet w przypadku utraty 

klucza
• stabilne funkcjonowanie obiektu użytkownika
• wybór rozwiązań dla wszystkich wariantów kontroli 

dostępu,
• szeroki wachlarz rodzajów kluczy
• wiele różnych opcji programowania i konfiguracji
• bezproblemowa integracja z systemami wyższego 

poziomu
• możliwość prostej modernizacji, modyfikacji istniejących 

mechanicznych systemów klucza generalnego

Kluczowe funkcje dormakaba evolo:
• integracja z systemami dowolnego rozmiaru 

na poziomie wybranych punktów dostępu
• wygodna i szybka administracja prawami dostępu
• możliwość konfiguracji nieograniczonej liczby 

użytkowników dla każdych drzwi
• kompleksowe zarządzanie 512 grupami dostępu 

o różnych prawach
• personalizacja przypisanych praw z uwzględnieniem 

godzin i poziomów dostępu
• opcjonalne udzielanie dostępu ograniczonego czasowo, 

na przykład dla odwiedzających
• rejestr zdarzeń przechowujący do 2000 operacji 

dla każdych drzwi
• elastyczna integracja mechanicznych, niezależnych 

i bezprzewodowych komponentów w ramach jednego 
systemu
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TouchGo

Bezprzewodowe

Bezprzewodowo

Imponujący wybór komponentów 
z zakresu kontroli dostępu
Każde wejście posiada swoją specyfikę 
i wynikające z niej wyzwania. dormakaba 
evolo oferuje szeroki i dynamiczny wybór 
komponentów z zakresu kontroli dostępu 
zaprojektowanych do spełnienia wszelkich 

wymagań użytkownika. Wiele rodzajów 
urządzeń – od cyfrowych wkładek digitalnych 
przez okucia drzwi do czytników kontroli 
dostępu – dopasowanych do najbardziej 
wygórowanych potrzeb.

C-lever compact – Małe jest piękne
Łączy innowacyjny elegancki wygląd z ekonomicznym wykorzystaniem 
przestrzeni. Pierwsze elektroniczne rozwiązanie montowane w drzwiach, 
które zastępuje mechaniczną klamkę, pozwalając na odrębną instalację 
wkładki. Idealne dla drzwi biurowych lub szklanych.

Kompaktowy i zdalny czytnik – bezpieczeństwo 
w środku i na zewnątrz obiektu
Dzięki odpornej na sabotaż konstrukcji stawia-
jącej na rozdzielność frontu czytnika i układów 
elektronicznych zdalny czytnik dormakaba 
zapewnia maksimum bezpieczeństwa dla ze-
wnętrznych punktów wejścia.
Z kolei kompaktowy czytnik jest rozwiąza-
niem do wnętrza budynku, gdyż wszystkie 
jego elementy znajdują się w jednej obudowie, 
co upraszcza instalację. 

C-lever – praktyczna i trwała
Ta klamka z okuciem montowanym w drzwiach 
jest idealnym rozwiązaniem dla często użyt-
kowanych punktów wejścia. Można ją także 
zastosować na drzwiach profilowych i wyjściach 
awaryjnych. W sytuacji awaryjnej drzwi moż-
na zamknąć od środka, co ograniczy dostęp 
do pomieszczenia jedynie dla osób o specjalnych 
uprawnieniach. Opcjonalnie dostępna z wygod-
nym rozwiązaniem dormakaba TouchGo.

Kompaktowy czytnik – dyskretny i elegancki
Kompaktowy czytnik doskonale komponuje się 
z każdym otoczeniem. Jego struktura i wygląd po-
zwalają na instalację bezpośrednio na ramie drzwi, 
łatwo i dyskretnie, tworząc kontrolowany punkt 
wejścia. Wersja podstawowa jest rozwiązaniem 
do wnętrza budynku, zaś dostępny opcjonalnie wa-
riant w obudowie może funkcjonować na zewnątrz.

Wkładka digitalna – bezpieczeństwo połączone 
z nowoczesnym wyglądem
Kompaktowy zamek wyposażony w system wizual-
nych i akustycznych sygnałów charakteryzuje szyb-
kość i prostota instalacji. Szeroki wachlarz dostęp-
nych konfiguracji pozwala dostosować dany model 
do wymagań obiektu pod względem rozmiarów, 
koloru i stylu. Zamek ten nadaje się także do użytku 
na drzwiach stanowiących wyjścia awaryjne.
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Wkładka mechatroniczna  
– idealne połączenie precyzji 
i zaawansowanej technologii

Bezprzewodowe rozwiązanie 
– urządzenia korzystające 
z komunikacji radiowej

Wkładka mechatroniczna doskonale łączy elektro-
niczne urządzenia kontroli dostępu i świat systemów 
mechanicznych.

Wkładkę mechatroniczną można bez problemu zain-
stalować w obiekcie korzystającym z niewymagające-
go konserwacji systemu klucza generalnego, na przy-
kład w drzwiach zewnętrznych, co zapewnia charaktery-
zujące system programowalnych kluczy bezpieczeństwo 
i elastyczność. Wyposażone w chip istniejące klucze 
dormakaba mogą być nadal używane.

Zintegrowana z wkładką technologia pozwala na szybkie 
programowanie kluczy oraz sterowanie dostępem zależnie 
od czasu i miejsca. Zagubione klucze są blokowane elek-
tronicznie, dlatego wkładki nie muszą już być wymieniane.

Bezprzewodowe rozwiązanie dormakaba doskonale 
sprawdza się przy zabezpieczaniu dostępu w czasie rze-
czywistym. Użytkownik może bezpośrednio zaprogramo-
wać prawa dostępu siedząc wygodnie przy swoim biurku. 
Nie ma potrzeby prowadzenia przewodów. Obejmuje to 
także funkcję natychmiastowego blokowania zgubionych 
mediów i zapisywania praw dostępu na ich zamiennikach.

Integracji urządzeń bezprzewodowych dokonuje się szyb-
ko i łatwo przy użyciu bezprzewodowych bramek. W ra-
zie potrzeby zasięg komunikacji można zwiększyć dzię-
ki zastosowaniu bezprzewodowych przekaźników. Jedna 
bramka obsługuje do 16 urządzeń zainstalowanych przy 
drzwiach i do 8 przekaźników.

Użytkownik ma w dowolnym momencie podgląd na wszel-
kie zdarzenia związane z uzyskaniem i odmową dostępu 
oraz na stan baterii urządzeń. Działania związane z ad-
ministracją i konserwacją systemu są dostępne z pozio-
mu komputera PC. Nawet aktualizację oprogramowa-
nia można przeprowadzić siedząc przy własnym biurku. 
To wszystko pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Wkładka mechatroniczna – model do montażu nawierzchniowego Wkładka mechatroniczna – model kompaktowy

Okucie c-lever wyposażone w funkcję komunikacji 
bezprzewodowej

Bezprzewodowa bramka dormakaba.

Wkładka digitalna – wyposażona w funkcję komunikacji 
bezprzewodowej
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Połączenie bezpieczeństwa i stylu

Nowoczesny wygląd otoczenia i holu budynku jest 
ważnym elementem kreowania wizerunku organizacji. 
Liczą się nawet takie detale jak eleganckie obudowy 
urządzeń kontroli dostępu. Linia dormakaba evolo 
doskonale wpisuje się w ten trend dzięki zastosowaniu 
wysokiej jakości materiałów i doskonałemu, wielokrotnie 
nagradzanemu designowi. Ekskluzywne wykończenie 
na wysoki połysk idealnie komponuje się z formami 
współczesnej architektury, co podkreśla profesjonalny 
charakter siedziby firmy.

Dostosowane do stylu budynku użytkownika: dostępne w czerni i bieli.

Opcje malowania dostosowane do wymagań użytkownika: wkładki 
digitalne dostępne są w szerokiej gamie kolorów i wykończeń.

Idealne dla prawie każdych drzwi: wkładki digitalne są dostępne 
w wielu wersjach, co pozwoli na spełnienie praktycznie wszelkich 
wymagań użytkownika.

Zarówno iF jak i Red Dot Awards dostrzegły 
potencjał urządzeń dormakaba evolo 
nagradzając je za idealne połączenie stylu 
i funkcjonalności.
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TouchGo

Programowalne media dostępowe 
– wybór należy do użytkownika

dormakaba evolo jest synonimem elastycznego podejścia 
i innowacyjnej technologii. Imponujący wachlarz progra-
mowalnych kluczy pozwala na dopasowanie charaktery-
styki danego rozwiązania do potrzeb każdego użytkowni-
ka. Urządzenia mechaniczne i cyfrowe, bariery zewnętrz-

ne, drzwi wejściowe i wewnętrzne – programowalne 
media dormakaba otworzą je wszystkie. Ciężki pęk kluczy 
to relikt przeszłości. Innowacyjna technologia rozwiązania 
TouchGo pozwala zadbać o maksymalny komfort użyt-
kownika. 

Wybór należy do użytkownika
Elektroniczne karty, chipy, klucze i breloki: otworzą każde 
drzwi. Programowalne media korzystają z technologii chi-
pów RFID. Po integracji z systemem dormakaba evolo me-
diom przypisuje się specjalne szyfrowanie, co zapewnia

kompleksowy nadzór nad dostępem. Zablokowanie praw 
i wydanie zamiennika w przypadku zgubienia medium jest 
procesem prostym i szybkim.

Brelok dormakaba TouchGo  
– Mobilne prawa dostępu
Transponder TouchGo korzysta z technologii RCID stwo-
rzonej przez naszą firmę. Dzięki wykorzystaniu natural-
nego napięcia statycznego ludzkiego ciała prawa dostę-
pu przesyłane są do klamki. Transponder TouchGo można 
nosić w kieszeni, na nadgarstku lub na szyi albo przymo-
cować go do wózka inwalidzkiego. W każdym z tych przy-
padków nie ma już potrzeby używania tradycyjnego klu-
cza. Dostępne są modele transpondera RCID lub łączące-
go RCID z RFID.

Programowalny klucz  
– Dwa w jednym
Niezależnie, czy celem jest zbieranie danych związa-
nych z czasem pracy, czy elektroniczna lub mechanicz-
na kontrola dostępu – programowalny klucz sprawdza się 
we wszystkich przypadkach. Otwiera drzwi mechanicz-
ne i elektroniczne – spełnia wszelkie potrzeby użytkowni-
ka. Dostępność różnych kolorów kluczy pozwala na szybkie 
odnalezienie tego właściwego.

dormakaba TouchGo – Koniec z szukaniem kluczy
Wygląda jak zwykła klamka do drzwi i tak też się jej uży-
wa. Jednak jest czymś o wiele więcej: to elektroniczna 
klamka, która wykrywa czy dana osoba ma przy sobie od-
powiedni klucz.

Stanowi to doskonałe rozwiązanie dla placówek medycz-
nych i domów opieki. Nikt niepożądany nie zakłóci już spo-
koju mieszkańców i pacjentów w ich pokojach.
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CardLink

Bezprzewodowe

01

02

03

04

Programowanie:
elastyczne, wydajne, 
wygodne, bezpieczne

01 Programowanie 
ręczne
Najprostsza metoda 
programowania przy użyciu 
programowalnych mediów 
Master bezpośrednio przy 
punkcie dostępu.

02 Programowanie za pomocą 
urządzenia do programowania
Programowanie na komputerze 
PC w programie dormakaba 
evolo Manager (KEM) przy 
użyciu funkcji Whitelist oraz 
transmisja poprzez urządzenie 
do programowania.

03 Programowanie za pomocą 
CardLink
W przypadku korzystania 
z CardLink prawa dostępu są 
zapisywane bezpośrednio na 
programowalnym medium. 
Użytkownik w dowolnym 
momencie pobiera swoje prawa 
dostępu z terminala – drzwi nie 
muszą być programowane.

04 Programowanie za pomocą 
bezprzewodowego rozwiązania
Funkcja bezprzewodowej 
komunikacji pozwala 
na wygodne przesyłanie praw 
dostępu z biurka użytkownika 
do programowalnych 
komponentów dostępu.

Funkcjonalność
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Poziomy programowania

Centrum zarządzania systemu dormakaba evolo
Przy użyciu oprogramowania dormakaba evolo Manager 
(KEM) można w prosty sposób zarządzać użytkownikami, 
mediami i punktami dostępu. Nadawanie praw użytkow-
nikom i programowanie mediów i urządzeń dostępu jest 
wyjątkowo intuicyjne dzięki przejrzystej strukturze pro-
gramu. Użytkownik ma w dowolnym momencie podgląd 
na wszelkie zdarzenia systemu.

Przegląd funkcji programu KEM:
• Konfiguracja profilu i praw dostępu użytkownika
• Zarządzanie profilami czasu dostępu
• Rejestr i nadzór nad zdarzeniami związanymi 

z uzyskaniem i odmową dostępu
• Zarządzanie mediami
• Administracja elektronicznymi komponentami 

zamykającymi
• Administracja mechanicznymi komponentami 

zamykającymi
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Jeden system, wiele zastosowań Wszechstronność zastosowania

dormakaba evolo to po prostu właściwy wybór. Wybór 
urządzeń kontroli dostępu obejmuje zarówno tradycyjne 
komponenty autonomiczne, jak i bezprzewodowe kompo-
nenty zamykające korzystające z efektywnej komunikacji 

radiowej. Użytkownik ma do dyspozycji właściwe opcje kon-
figuracyjne, dlatego programowanie systemu jest proste.

dormakaba evolo - łatwy sposób na kontrolę dostępu.

dormakaba evolo jest idealnym rozwiązaniem z zakresu 
kontroli dostępu dla wielu różnych sektorów, na przykład:
• Zakłady produkcyjne
• Przedsiębiorstwa wytwórcze
• Biura
• Placówki edukacyjne
• Obiekty administracji publicznej
• Szpitale
• Budynki mieszkalne
• Firmy usługowe
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Specjalne rozwiązania 
dostosowane do nietypowych 
potrzeb

Oprócz serii dormakaba evolo oferujemy także wiele innych 
rozwiązań z dziedziny zaawansowanego bezpieczeństwa 
i procesów kompleksowego zarządzania obiektem, na przy-
kład systemy klucza generalnego, fizycznej kontroli dostępu 
oraz gromadzące dane na temat czasu pracy personelu.

Zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

Rozwiązanie kompleksowej kontroli dostępu bazującej 
na urządzeniach tylko z lokalnej produkcji
Hasło THINK|360° opisuje naszą filozofię dotyczącą oferty 
na więcej niż „tylko” produkty dostosowane do wszystkich 
wymagań klienta. Gwarantujemy kompleksowe rozwiąza-
nia z szerokiego wachlarza lokalnie projektowanych i wy-
twarzanych urządzeń.

THINK|360° oznacza także zysk klienta dalece wykra-
czający poza użytkowanie poszczególnych produk-
tów. Jesteśmy partnerem na którym można polegać. 
Zapewniamy dostęp do specjalistycznej wiedzy z wie-
lu dziedzin dzięki wieloletniej współpracy z ekspertami 
z całego świata. Szczegółowe informacje znajdują się na: 
www.dormakaba.com/think360

Systemy klucza generalnego Systemy kompleksowego zarządzania kontrolą dostępu

Systemy gromadzenia danych na temat czasu pracy 
personelu

Systemy dostępu fizycznego

Długotrwałe partnerstwo

Kompleksowe bezpieczeństwo

Sprawne zarządzanie firmą

Wysoka wydajność i niski koszt

Elegancki wygląd urządzeń Prostota obsługi

Gwarancja lokalnej produkcji 
każdego elementu

Nowoczesna technologiaMożliwość wykonania 
kompleksowej analizy systemu

Wymagania użytkownika Nasze rozwiązania

Kontrola dostępu przy użyciu 
systemów mechanicznych zamków

Zabezpieczenie siedziby firmy i 
kompleksowa obsługa parkingu

I wiele 
innych 

sektorów Urzędnicy państwowi 
i administracja publiczna

Służba zdrowia

Przemysł i produkcja

Lotniska i transport publiczny

Edukacja

Finanse

Obsługa ruchu pracowników, 
gości i klientów

Zarządzanie dostępem, 
zamkami i kluczami programowalnymi

Kontrola dostępu przy użyciu 
systemu elektronicznych zamków

Systemy regulujące ruch osób, 
w tym w zakresie płatnego dostępu

Gromadzenie danych na temat 
czasu pracy personelu

Zarządzanie dostępem do 
strzeżonych stref obiektu

Zysk użytkownika

Gwarancja lokalnej produkcji 
każdego elementu

Długotrwałe 
partnerstwo

Elegancki wygląd urządzeń

Możliwość wykonania 
kompleksowej analizy systemu

Sprawne zarządzanie firmą

Kompleksowe bezpieczeństwo

Wysoka wydajność 
i niski koszt

Prostota obsługi

Nowoczesna 
technologia

Nasza firma

150 lat doświadczenia
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