Kaba
evolo smart

Säkrare tillträde
Enkelt konfigurerat

Den smarta
passerlösningen
Även små företag, såsom
bensinmackar, nystartade
företag, återförsäljare och
hantverksföretag, behöver
effektiva passerlösningar.
Genom evolo smart erbjuder
vi den passande lösningen.

Nyanställda medarbetare, personer med tillfälliga
uppdrag, medarbetare som lämnar företaget eller
borttappade nycklar: Det kan snabbt bli svårt för dig
att ha överblick och säkra företaget konsekvent. Då är
en modern, elektronisk passerlösning till hjälp, med
vilken du väldigt enkelt administrerar dörrarna. Evolo
smart passar särskilt bra för små företag. Det som är
speciellt med vår lösning är att du inte behöver någon
extra enhet för att programmera låskomponenter eller
för att ändra eller radera tillträdesbehörigheter. Det
gör du enkelt och snabbt med din smarttelefon.

Den smarta lösningen
för små företag

Den lilla lösningen
– enkel och säker
De beprövade komponenterna i Kaba
evolo-systemet står till förfogande för
säkring av dina dörrar. Det finns olika
modeller och passermedier som säkerställer
en optimal lösning, beroende på behovet.
evolo-komponenterna är stand-alone. Det
innebär att du inte behöver dra någon extra
kabel till dina dörrar. Om du har traditionella,
mekaniska låscylindrar, kan du utan ett stort
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Den digitala cylindern
Du kan enkelt använda den
digitala cylindern i olika
utföranden istället för en
befintlig, mekanisk cylinder.
Vidare övertygar den genom
sin högkvalitativa och inno
vativa design.

installationsarbete gå över till Kaba evolo
smart. Mekaniska cylindrar byts helt enkelt
ut mot elektroniska. För dig betyder det ett
maximalt investeringsskydd, då de elektron
iska komponenterna utan problem kan
övertas i våra större passerlösningar vid en
senare tidpunkt. Våra återförsäljare ger dig
gärna råd om vilka komponenter som är de
rätta för dig.
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c-lever
Passar för inner- och ytter
dörrar. Den här lösningen är
bekväm att använda och den
passar för de flesta dörrar.
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c-lever compact
Monteras snabbt och enkelt
tillsammans med dörrtrycket
och är oberoende av exempelvis vilken låscylinder som är
monterad.
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Läsaren
Oavsett om det gäller innereller ytterdörrar är läsaren det
rätta valet för automatiska
dörrar. Välj mellan kompakt
eller delat montage.

Såhär fungerar det:
Administrera dina dörrar bekvämare
i framtiden. Det enda du behöver är
en smarttelefon.
Med evolo smart Android-appen reglerar du vilka p
 ersoner
som ska ha tillträde till din dörr. Genom ett enkelt
tryck definierar du tidsprofilen och valda personer har
ett begränsat tillträde. Dessutom läser du av dörrens
statusinformation direkt på din smarttelefon. Men hjälp
av a
 ppen registrerar du nya användarmedia, raderar
tappade media och uppdaterar dörrkomponenterna
via NFC *. Och det bästa: Du behöver ingen internet-
uppkoppling vför att göra det.

Användning och fördelar
• Idealisk för små företag
• Snabb programmering för nya medarbetare
• Bekväm radering av tappade media
• Enkel tidsbegränsning av tillträden
• Säkra media tack vare den modernaste tekniken
• Direkt inläsning av passermedierna via 2D-kod
• Säkerhet reglerad via separata programmeringskort
• Problemlös migrering till större system

* NFC: Near Field Communication

Enkel konfiguration med en smarttelefon
Användarmedia **

Dörrkomponenter

Smarttelefon *** för
programmering

2D-kod för
skanning

Programmering

Programmeringskort

** Nyckel med QR kod ej tillgänglig vid lansering
*** NFC-kompatibel Android från V4.4
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