Langaton
Mobile Access

c-lever compact

Enemmän kuin pelkkä ovenkahva
Älykkäästi ohjattua kulkua
Kulkutunnisteen esittämisen
jälkeen syttyy vihreä valo ja voit
avata oven normaalisti painikkeen avulla.
Valitse kulkutunniste, joka sopii
tarpeisiisi – kortti, avaimenperä,
RFID-avain tai älypuhelimesi.
Kulkutunnistetta voidaan käyttää
myös muissa yrityksessäsi jo
käytössä olevissa sovelluksissa.
Muotoilu ja toiminta
c-lever compact tarjoaa palkittua
muotoilua ja monipuolisia
toimintoja. Voit ohjata kulkuoikeuksia tarkasti lähes rajoittamattomalle käyttäjämäärälle
paikka- ja aikakohtaisesti. Voit
asettaa kulkuoikeudet ja muuttaa niitä nopeasti ja joustavasti
joko itsenäisessä tai langattomassa käytössä.

Integroitava ja langaton
c-lever compact voidaan integroida kaikkiin dormakaba-
järjestelmäratkaisuihin, ja se
tukee uusimpia RFID-teknologioita.
Valittavissa olevan langattoman
toiminnon avulla voit lähettää
kulkuoikeuksia tietokoneeltasi
ovikomponentteihin zigbee
yhteyden avulla. Se tarjoaa etuja
turvallisuuteen, ohjelmointiin
ja ylläpitoon.
Kätevä ja mukautuva
Digitalisoi kulunvalvontasi tämän
uuden, elektronisen oveen
kiinnitettävän c-lever compactn
avulla jatkaen samalla mekaanisen master-avainjärjestelmän
käyttöä. Voit siirtyä käyttämään
painiketta ja – asennustilanteesta
riippuen – jatkaa myös sylinterin
ja lukon käyttöä.
c-lever compact on suunniteltu
sisäoviin, kuten esimerkiksi
toimistoihin, hallintoalueille tai
vähittäiskaupan alalle.

Edut
Tehokas ratkaisu
Sisäoviin – puu, metalli tai lasia.
Helppo asentaa
Langaton asennus.
Integroituva
Voidaan integroida muihin evolo
komponentteihin.
Mobile Access
Käyttäjä voi saada kulkuoikeudet
älypuhelimeensa dormakaba-
sovelluksen avulla.

Kysyttävää? Vastaamme mielellämme
kaikkiin kysymyksiisi, ja odotamme
kuulevamme sinusta.
dormakaba Suomi Oy
P: 010-218 81 00
info.fi@dormakaba.com
www.dormakaba.fi

Ominaisuuksia

Tekniset tiedot
Tuetut RFID-standardit
• LEGIC (advant ja prime)
• MIFARE (DESFire ja Classic)
• OSS-SO versio 2017-10
(LEGIC advant, MIFARE
DESFire)

Kuvassa on kahva HL

Älykäs muotoilu
Innovatiivisen muotoilunsa ansiosta c-lever compact voidaan asentaa
käännettynä. Se on huomattava etu esimerkiksi lasioville, joissa on vain
vähän tilaa käytettävissä tai oville, joissa sylinteri on painikkeen yläpuolella.

c-lever compact
käännetty asento

c-lever compact

Versiot
• Sisältää sisuspuolenkahva
• Käytetään olemassaolevaa
sisäkahvaa
Lisävarusteet
• Musta tai valkoinen kansi
• Vapaavalintaiset painikemallit

Nopea asennus
Nopea ja kaapeliton asennus sisäoviin. Ovessa jo olevia porauksia voidaan
useimmiten hyödyntää, jolloin asennus on valmis vain muutamassa
minuutissa.

Mitat
• 54,7 × 122,8 × 21.9 mm (L × K × S)
• väh. upotussyvyys 30 mm,
riippuen ovesta ja lukosta

Helppo suunnittelu
Tämä elektroninen ovilaite ei ole sidottu vain tiettyihin lukkoihin ja sylintereihin. Näin se sopii asiakkaille, jotka haluavat siirtyä sähköiseen kulunvalvontajärjestelmään. Mekaanisen painikkeen vaihto muuttaa master-
avainjärjestelmän sähköiseksi kulunvalvonnaksi.

Virtalähde
• 2 × 1,5 V, AAA-paristot
Ympäristö/käyttöikä
• Lämpötila: − 25 °C – +70 °C
• Kotelointiluokka: IP54
• Kosteus: 0 – 95 %,
ei-kondensoituva
• Pariston kesto 20 °C:ssa:
enintään 60 000 sykliä tai
3 vuotta

Ohjelmointi
c-lever compact sopii yksittäisiin oviin, mutta myös osaksi laajaa master-
avainjärjestelmää. Valitse seuraavista ohjelmointivaihtoehdoista:
• Valtuutus komponentissa:
-- Ohjelmointikortin avulla
-- Älypuhelinsovelluksen avulla (evolo smart)
-- Järjestelmäohjelmistolla ja kulkuoikeuksien siirrolla
ohjelmointilaitetta käyttäen
-- Kätevästi työpöytäsi ääreltä, langattoman toiminnon avulla
• Kulkutunnisteen valtuutukset – ovikomponenttien ohjelmointi paikan
päällä ei ole tarpeen. Lisävarusteina saatavana:
-- CardLink
-- AoC (Access on Card)
-- OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
-- Mobile Access: kulunvalvontaa älypuhelimellasi Bluetooth®- tai
NFC-yhteyden kautta

Sertifikaatit
• rakennushelat: EN 1906,
käyttöluokka 3
• paloturvallisuus: DIN 18273
(testattu standardin
EN 1634‑1 mukaan)
• hätäuloskäynti: EN 179
(vastaavien painikkeiden
ja lukkojen yhteydessä)

c-lever compact, vakiomalli, tyyppi 2725.
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Huomaa: Tämän tuotteen toimintojen
soveltamisala riippuu valitusta
järjestelmäympäristöstä.
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Tärkeitä ominaisuuksia
Laiteohjelmisto tukee kaikkia dormakaba-järjestelmäratkaisuja tarjoaa
seuraavat päätoiminnot:
• Kulkutunnisteiden määrä: - white list, jopa 4 000 kpl
- CardLink tai AoC, käytännössä rajaton
• Sisäinen kello ja määritettävät aikaprofiilit
54,7
• Ajallisesti rajoitettu kulkuoikeuksien myöntäminen (validointi)
• Viimeisten 2 000 tapahtuman muisti (voidaan poistaa käytöstä)
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