Trådlös
Mobile Access

På bilden visas trycke HL

c-lever compact

Mer än bara ett dörrhandtag
Ditt tillträde – klokt styrt
När du visat ett behörigt användarmedia, tänds en grön optisk
indikering och dörren är upplåst.
Tryck ned handtaget som vanligt
för att öppna dörren.
Välj det användarmedia som
passar dina behov – ett kort, en
nyckelbricka, en nyckel med RFID
eller din smartphone. Användarmediet kan också användas till
andra applikationer på ditt
företag.
Design och funktion
c-lever compact kombinerar
design med smarta funktioner.
Du kan styra tillträdet exakt för
ett näst intill obegränsat antal
användare, både var och när de
skall ha tillträde. Du kan snabbt
och flexibelt göra ändringar,
oavsett om det är standalone
eller wireless programmering.
Integrerbart och trådlöst
c-lever compact kan integreras i
alla dormakaba systemlösningar
och stödjer de senaste RFID-
teknikerna.

Med den trådlösa funktionen,
som finns som tillval, kan du
överföra behörigheter från din
PC direkt till dörrkomponenterna.
Dra nytta av fördelarna i fråga
om säkerhet, programmering
och underhåll.
Smidigt och anpassningsbart
Styr tillträde digitalt med det
elektroniska beslaget c-lever
compact, det mekaniska lås
systemet kan användas som
tidigare. c-lever compact
fungerar tillsammans med
låshus enligt nordisk standard
och ofta kan befintligt låshus
och cylinder användas. Montering
sker snabbt och enkelt på
innerdörrar utan kabeldragning.
Tack vare sin smarta konstruktion kan den monteras i olika
positioner, vilket är en klar fördel
på dörrar med ont om plats,
exempelvis glasdörrar.

Fördelar
Effektiv lösning
För innerdörrar – av trä, metall
eller glas.
Enkel installation
Trådlös montering
Integrerbar
Kan integreras med övriga
evolo-komponenter
Mobile Access-funktion
Användare kan få behörigheter
direkt till användarmedia via
dormakaba-appen

Frågor? Vi hjälper dig gärna och ser
fram emot att höra ifrån dig!
dormakaba Sverige AB
T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se

Egenskaper

Tekniska uppgifter
RFID-standarder som stöds
• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)
• OSS-SO version 2017-10
(LEGIC advant, MIFARE
DESFire)

Genomtänkt design
Det elektroniska beslaget har många fördelar: montering med bara två
skruvar, möjlighet att välja modell på handtag samt fungerar utmärkt för
montage på glasdörrar.
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c-lever compact
upp- och nedvänd position

c-lever compact

Versioner
• Med inkluderat invändigt
mekaniskt handtag
• För användning med befintligt
invändigt handtag
Alternativ
• Framsida i svart eller vitt
• Valbara handtagsdesigner

Snabb installation
Installationen sker inomhus direkt på dörrar av trä, glas eller metall.
Oftast kan befintliga urtag i dörren användas vid montering som bara
tar några minuter

Mått
• 54,7 × 122,8 × 21,9 mm (B × H × D)
• min. dorndjup 30 mm, beroende på dörr och lås

Enkel planering
c-lever compact passar till de flesta låshus av nordisk standard. Bytet
från ett mekaniskt dörrhandtag uppdaterar ditt låssystem till elektronisk
passerkontroll.

Strömförsörjning
• Lithiumbatteri 2 × 1,5V, AAA
Miljö/Livslängd
• Temperatur: − 25 °C till + 70 °C
• Kapslingsklass: IP54
• Luftfuktighet: 0 – 95 %,
icke-kondenserande
• Batteriernas livslängd vid
20 °C: upp till 60 000 cykler
eller upp till 3 år

Programmering
c-lever compact är lämplig både för enskilda dörrar och som del av ett
större system. Det finns olika programmeringsmöjligheter:
• Behörigheter lagras i dörrkomponenten (whitelist)
-- Med programmeringskort
-- Med smartphone app (evolo smart)
-- Med övergripande programvara och rättigheterna laddas till dörrkomponenten via programmeringsenhet
-- Enkelt och bekvämt från datorn, med wireless funktion
• Behörigheter lagras på användarmedia – ingen programmering vid
dörren behövs.
-- CardLink
-- OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
-- Mobile access: tillträde med mobiltelefonen, via Bluetooth eller Near
Field Communication (NFC)

Certifikat
• Dörrbeslag: EN 1906, klass 3
• Brandsäkerhet: DIN 18273
(testat i enlighet med
EN 1634-1)
• Nödutgång: EN 179 (i kombination med lämpliga dörrtrycken
och lås)

c-lever compact, standardutförande, typ 2725.
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Obs: enhetens funktioner kan variera
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tillsammans med.
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Viktiga funktioner
Enheten kan användas tillsammans med samtliga dormakabas passersystemlösningar, och funktionerna stödjer:
• Antal användarmedia: - Med Whitelist, upp till 4 000
- Med CardLink, obegränsat
• Inbyggd klocka och konfigurerbara tidsprofiler
• Tidsbegränsad behörighet (validering)
54,7
• Upp till 2 000 händelser kan lagras (kan stängas av)
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