Wireless

Mobile Access

De nieuwe c-lever compact
Meer dan alleen een deurklink
Uw toegang – slim geregeld
Open uw deur heel natuurlijk: na de
presentatie van het toegangsmedium verschijnt het groene signaal
van de digitale lichteenheid en u
opent de deur net als altijd met de
klink.

Esthetisch en praktisch
De c-lever compact biedt een elegant design in combinatie met een
hoge functionaliteit.
Het is een ideale manier om snel,
efficiënt en draadloos binnendeuren uit te rusten.

Stuur qua tijd en plaats nauwkeurig
de toegang voor een nagenoeg
onbeperkt aantal gebruikers aan. U
legt de toegangsrechten vast en verandert ze naar keuze snel en flexibel
in standalone- of wireless-modus.

Dankzij de innovatieve en buitengewone constructie kan hij ook ondersteboven worden gemonteerd. Dit
is bijzonder handig voor deuren
waarbij weinig ruimte beschikbaar
is, zoals glazen deuren of deuren
waarbij de cilinder boven de deurklink is geplaatst (Scandinavië,
Azië).

Past zich aan u aan
Digitaliseer uw toegang met het
elektronische c-lever compactbeslag, terwijl u de mechanische
vergrendeling nog steeds onafhankelijk gebruikt. Uw klink kunt u in
het algemeen gewoon blijven
gebruiken en – afhankelijk van de
inbouwsituatie – ook uw cilinder en
slot behouden.
De RFID-toegangsmedia kunnen
ook voor andere toepassingen worden benut die u al in gebruik hebt.

De c-lever compact is bij uitstek
geschikt voor kantoren, overheidsgebouwen en de detailhandel, en is
verkrijgbaar met de wireless-functie. De toegangsrechten worden
handig en in real-time draadloos of
vanaf de pc aangepast. Dit biedt
grote voordelen bij de programmering en het onderhoud, evenals
maximale veiligheid.

De voordelen op een rij:
• Ideale oplossing voor glazen
deuren en binnendeuren
• Eenvoudige, draadloze montage,
zelfs in omgekeerde positie
• Algemene en met designprijzen
overladen productreeks met een
unieke diversiteit aan componenten, zoals lezers en digitale en
mechatronische cilinders
• Ondersteunt NFC (Near Field
Communication)
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Productkenmerken
Doordacht ontwerp
Op basis van zijn sterke punten is het elektronische beslag herontworpen: de
ongekend eenvoudige installatie met slechts twee schroeven, de snelle ombouw
van mechanische klinkgarnituren en de in het bijzonder voor glazen deuren
geschikte varianten. Innovatieve techniek zorgt ervoor dat de stroomvoorziening
met standaardbatterijen voldoende is voor maximaal 90.000 deurbewegingen.

Technische informatie
Ondersteunde RFID-standaarden
• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)
• OSS-SO Versie 2017-10
(LEGIC advant, MIFARE DESFire)
Opbouwvarianten
• Standaard, half

c-lever compact
standaardpositie

c-lever compact, gedraaide positie
Scandinavië, Azië

Opties
• Afdekplaat in zwart of wit
• Keuze in deurkrukontwerpen
• Selecteerbare opties: Wireless,
Mobile Access

Planningsvriendelijk
De c-lever compact is slot- en cilinderonafhankelijk. Hij is ideaal voor de overstap
naar een elektronisch toegangssysteem – de vervanging van een mechanische
klink breidt uw sluitsysteem uit voor elektronische toegangscontrole.
Eenvoudige montage
De installatie vindt rechtstreeks op binnendeuren van hout, glas of metaal plaats.
In de meeste gevallen kunnen bestaande boorgaten in de deur worden gebruikt:
de montage is binnen enkele minuten klaar.

Afmetingen
• 54,7 x 122,8 x 21,9 mm (b x h x d)
• Min. stiftmaat 30 mm, afhankelijk
van deur en slot

Programmering
De c-lever compact kan worden toegepast bij afzonderlijke deuren, maar ook als
onderdeel van een bedrijfsbreed toegangssysteem. Verschillende programmeeropties
zijn mogelijk:
• Handmatige programmering: u hebt hierbij helemaal geen software nodig, want
u programmeert via de mastermedia die zich direct op de desbetreffende toegang bevinden.
• Met een programmeerapparaat: programmering van een "whitelist" op de pc
met behulp van Kaba evolo Manager (KEM), gevolgd door overdracht met een
programmeerapparaat.
• Met Kaba CardLink: de toegangsrechten zijn opgeslagen op het toegangsmedium. Gebruikers halen hun toegangsrechten bij de terminal op wanneer het hun
uitkomt. Herprogrammeren van de betreffende deuren is niet nodig.
• Met wireless-functie: de toegangsrechten worden op afstand draadloos naar de
diverse toegangscomponenten verzonden.
• Incheckmodus: De Kaba evolo Manager-software biedt de mogelijkheid voor een
speciale "incheckmodus", die de toegang in kleine hotels en pensions regelt. Met de
via USB op een pc aangesloten tafellezer worden de toegangskaarten bij aankomst
van gasten persoonlijk geprogrammeerd.

Voeding
• Batterijen 2 x 1,5 V, AAA

Belangrijke kenmerken van dormakaba evolo
• Beheer van een onbegrensd aantal toegangsmedia
• Gebeurtenislogboek tot maximaal 2.000 deurbewegingen 54,7
(uitschakelbaar)
• 15 configureerbare tijdprofielen met elk 12 tijdslots
• 20 vakantieperioden en 64 bijzondere dagen
• In de tijd beperkte toewijzing van gebruikersrechten (validatie)
±50°

Omgeving / levensduur
• Temperatuur: -25 °C tot +70 °C
• Beschermingsklasse: IP54
• Luchtvochtigheid: 0 tot 95%, niet
condenserend
• Levensduur van de batterijen bij 20
°C: tot 90 000 cycli of tot 3 jaar
Certificaten (in voorbereiding)
• Gebruik: EN 1906, klasse 3
• Brandbeveiliging: DIN 18273 (getest
conform EN 1634-1)
• Nooduitgang: EN 179 (in combinatie met geschikte deurkrukken en
sloten)
Zie voor verdere informatie de desbetreffende evolo-catalogus of de systeembeschrijving.
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German Design Award
De c-lever compact ontving in
de categorie "Building and
Elements" de Special.

