Kaba evolo
Kulunvalvontaa
tarpeen mukaan
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Tulevaisuuden
kulunvalvontaa jo tänään
Langaton
Integroitava
Joustava

Suunniteltu tulevaisuutta silmällä pitäen
Kaba evolo tarjoaa kestävää turvallisuutta
yritykselle. Joustava konsepti ja mahdollisuus
asteittaiseen laajentamiseen tarjoavat
perustan räätälöidylle ratkaisulle, jota voi
kuitenkin muuttaa jatkossa.
Yhdistä mekaniikkaa ja elektroniikkaa tarpeen
mukaan. Tarvittaessa myös langattomasti.

2

Kaba evolo -kulunvalvontajärjestelmää on
helppo hallinnoida työntekijöiden,
vierailijoiden tai tavarantoimittajien osalta,
olipa sitten kyse kulusta sisään tai ulos.
Kaba evolo on helppo ohjelmoida ja tarjoaa
asianosaisille joustavan ja mukavan kulun.
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Täydellinen järjestelmä:
kattava, skaalautuva ja joustava
Kaba evolo on kaikin tavoin joustava ja täydellinen
kulunvalvontaratkaisu. Järjestelmää voidaan milloin vain
laajentaa helposti. Digitaalisia kulunvalvontakomponentteja
ohjataan langattomasti, joten ne voidaan nopeasti ja
helposti asentaa mihin tahansa oveen. Käytössä olevia
mekaanisia lukkoja voidaan vaivattomasti hallinnoida
ja täydentää Kaba evolon digitaalisilla komponenteilla.
Näin mekaniikka voidaan yhdistää älykkääseen
elektroniikkaan kattavaksi kulunvalvontajärjestelmäksi.
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Laaja korkealaatuisten kulunvalvontakomponenttien
valikoima mahdollistaa kulunvalvontaratkaisut
kaikenlaisiin oviin, mikä antaa rakennukselle kattavan
turvallisuuden. Erilaisten ohjelmointimahdollisuuksien
ansiosta järjestelmä on mahdollisimman joustava
minimaalisella hallinnoinnilla.
Kulkutunnisteiden suuri valikoima varmistaa parhaan
ratkaisun henkilöstölle. Kaba evolo turvaa paitsi
rakennukset myös investoinnin.

Itsenäiset komponentit

c-lever
kahva

c-lever
compact
Digitaalisylinteri

Lukija

Kulkutunniste

Mekatroniikkasylinteri

Hallintaohjelmisto

Mekatroniikkasylinteri

Ohjelmointiyksikkö

Master
A/B-kortti
Digitaalisylinteri
Langaton

Langattomat komponentit

Pöytälukija
c-lever
kahva

Kaba evolon tärkeimmät edut
• Korkealaatuiset, tyylikkäät komponentit
• Modulaarinen rakenne, aina vaihdettavissa
• Luotettava ja turvallinen, vaikka käyttäjätunniste
katoaisi
• Pitkäaikainen investointiturva
• Ratkaisut kaikkiin kulunvalvontatilanteisiin
• Laaja kulkutunnisteiden valikoima
• Erilaisia ohjelmointi- ja konfigurointimahdollisuuksia
• Integroitavissa isäntäjärjestelmiin
• Helppo laajentaa, muuttaa ja integroida käytössä
olevaan mekaaniseen avainjärjestelmään

Päivityspääte

CardLink

Ohjelmointi

Kaba evolon tärkeimmät ominaisuudet
• Integrointi pienestä suureen: voidaan käyttää sekä
yksittäisiin oviin että osana suurta lukitusjärjestelmää
• Mukava: helppo ja nopea kulkuoikeuksien jako
• Rajoittamaton: kullekin ovelle voidaan määrittää
haluttu määrä käyttäjiä
• Kattava: järjestelmään voidaan luoda jopa 512 ryhmää
eri oikeuksilla
• Yksilöllinen: yksittäiset oikeudet voidaan jakaa
henkilökohtaisilla aikarajoilla
• Rajoitukset: oikeudet kiinteillä alku- ja loppuajankohdilla
esimerkiksi vierailijoille
• Jäljitettävyys: jopa 2 000 tapahtuman tallennus
ovea kohti
• Joustava: samaan järjestelmään voidaan integroida
mekaanisia, itsenäisiä ja langattomia komponentteja
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Kaba c-lever compact – pieni ja hieno
Yhdistää innovaation ja laadukkaan muotoilun ja vie mahdollisimman
vähän tilaa. Ensimmäinen elektronisen ovenkahvan ratkaisu, joka korvaa
mekaanisen kahvan ja on täysin riippumaton sylinteristä. Ihanteellinen
toimisto- ja lasioviin.
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Ainutlaatuinen – monia
kulunvalvontakomponentteja
Kullakin oviympäristöllä on omat vaatimuksensa. Kaba evolo tarjoaa laajan ja
dynaamisen,valikoiman oviyksiköitä. Kaba evolo täyttää kaikki vaatimukset digitaalisista
sylintereistä ja älykkäistä oviyksiköistä kulunvalvontalukijoihin.

Langaton
TouchGo

Kaba c-lever –
käytännöllinen ja vankka
Kaba c-lever on klassisesti muotoiltu
elektroninen ovenkahva joka on erityisen
käyttökelpoinen kohteissa, joissa ovea käyttävät
useat henkilöt. Hätätilanteessa ovi voidaan
lukita sisäpuolelta, jolloin pääsyoikeus on
mahdollista vain erikoisoikeuksin. Kaba c-lever
on saatavana myös Kaba TouchGo -ratkaisussa.

Kaba-lukijat –
turvallisuutta sisä- ja ulkoasennuksiin
Kaba-lukija jaetulla asennuksella tarjoaa
parhaan turvallisuuden ulkotiloissa
sabotaasiturvallisella rakenteellaan. Koska
lukija ja ohjausyksikkö ovat erillään, saadaan
paras suoja peukalointia vastaan. Kaba
yhdistelmälukija on tarkoitettu sisäoviin.
Kaikki komponentit ovat lukijayksikössä,
minkä ansiosta asennus on tehokasta.

Langaton

Kaba kompaktilukija –
kapea ja ainutlaatuinen
Kapea kompaktilukija integroituu huomaamattomasti kaikkiin rakenteisiin. Soveltuu erityisesti sisäkäyttöön, mutta saatavilla on myös
valettu malli ulkokäyttöön. Kompakti rakenne
voidaan asentaa suoraan oven karmiin.

Kaba digitaalisylinteri –
modernisti muotoiltua turvallisuutta
Sekä optisella että akustisella
kulunvalvontasignaalilla. Energiatehokas
ja erittäin helppo asentaa. Kaba
digitaalisylintereistä on tarjolla suuri valikoima
profiileja, pituuksia ja värejä.
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Kaba mekatroniikkasylinteri –
paras yhdistelmä tarkkuutta
ja elektroniikkaa
Kaban mekatroniikkasylinteri luo sillan elektronisen kulunvalvonnan ja mekaanisen
maailman välille. Kaban mekatroniikkasylinteri integroituu käytössä oleviin
lukitusjärjestelmiin.
Mekaanisia lukitusjärjestelmiä voidaan vaivattomasti täydentää
mekatroniikkasylintereillä esimerkiksi ulko-ovissa, jolloin ohjelmoitava sylinteri
mahdollistaa paremman turvallisuuden ja joustavamman käytön. Käytössä olevat
Kaba-avaimet päivitetään muuttamalla avainpanta RFID -sirupannaksi.
Integroitu elektroniikka mahdollistaa kulkuoikeuksien kontrolloimisen sekä ajan
että paikan suhteen. Avainten lisäykset ja poistot voidaan ohjelmoida nopeasti.
Kadonneet avaimet lukitaan elektronisesti, joten sylintereitä ei enää tarvitse
vaihtaa.
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Kaba Wireless –
langaton ratkaisu

Kaba c-lever -ovenkahva langattomalla toiminnalla

Kaba digitaalisylinteri langattomalla toiminnalla

Kaban langaton ratkaisu mahdollistaa reaaliaikaisen
rakennuksen ovien turvaamisen. Kulkuoikeudet voidaan
ohjelmoida suoraan työasemalta ja vältetään
kaapelointiyöt. Pääsyoikeudet poistetaan välittömästi ja
tarvittaessa uudet korvaavat oikeudet astuvat voimaan
välittömästi.
Langattomat komponentit voidaan helposti integroida
älykkään, langattoman reitittimen, Kaba Wireless
Gatewayn avulla. Pitkillä etäisyyksillä kantamaa voidaan
parantaa Kaba Wireless Extenderin avulla. Yksi Kaba
gateway -yksikkö tukee enintään 16 ovikomponenttia ja 8
Extenderia.
Voit tarkastaa ovitapahtumat ja oviyksikön paristojen tilat
koska tahansa. Hallinta- ja kunnossapitotyön tarve on
vähäinen, koska suunnittelu- ja muutostyöt voidaan
toteuttaa hallinnointiohjelmalla omalta työasemalta. Myös
laiteohjelmistot voidaan päivittää työasemaohjelman
avulla, jolloin säästyy sekä aikaa että rahaa.
Kaba Wireless Gateway
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Tyylikästä turvallisuutta
Modernit tilat ja lämpiöt kohottavat yrityskuvaa.
Myös yksityiskohtien muotoilu on tärkeässä osassa.
Kaba evolo sarjan osat on valmistettu korkealaatuisesta
materiaalista, ja niille on myönnetty arvostettuja
muotoilupalkintoja. Ylellisen ja korkealaatuisen
viimeistelyn ansiosta osat täydentävät hyvin modernia
arkkitehtuuria ja luovat houkuttelevan vaikutelman.

iF, palkinto täydelliselle muotoilun ja tuotteen
yhdistelmälle, jakaa tunnetun Red Dot Awardpalkinto juryn näkemyksen siitä, että Kaba evolo
komponentit ovat palkinnon arvoisia.

Rakennukseen sopivaa muotoilua: Mustan ulkoasun lisäksi osat ovat saatavana myös valkoisena.

Aina upea ulkonäkö: Digitaalisylinteri on saatavana useana eri
väriversioina.

Täydellinen kaikkiin oviin: Digitaalisylinteri on saatavana useina
eri versioina.
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Kulkutunnisteemme –
voit valita vapaasti

TouchGo

Kaba TouchGo – ei koskaan enää avainten etsintää
Se näyttää tavalliselta ovenkahvalta ja myös toimii kuten
tavallinen ovenkahva. Taustalla on kuitenkin paljon
enemmän: elektroniikka, joka tunnistaa onko käyttäjän
tunnisteella kulkuoikeus.
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Täydellinen ratkaisu esimerkiksi hoitokoteihin. Asukkaat
voivat hyvin ja tuntevat olonsa huoneissaan turvalliseksi
ilman ei-toivottuja häiriöitä.

Kaba evolo tarjoaa parasta mahdollista joustavuutta ja
innovatiivista tekniikkaa. Kattava kulkutunnisteiden
valikoima antaa mahdollisuuden räätälöidä ratkaisut
tarpeiden mukaan. dormakaban kulkutunnisteet voivat
avata mitä vain, riippumatta siitä, onko kyse

mekaanisista vai digitaalisista komponenteista, ulkotilojen
puomeista, ulko-ovista, toimiston ovista tai
sulkuporteista. Niiden myötä suuret avainniput ovat
menneisyyttä. Innovatiiviset teknologiat kuten Kaba
TouchGo tarjoaa käyttäjille lisäksi helpomman kulun.

Voit valita vapaasti
Kaikki ovet voidaan avata riippumatta siitä, onko käytössä
henkilökortti, siru, älyavain tai avaimenperä. Kulkutunnisteet
perustuvat RFID-siruteknologiaan. Kaba evolo
-järjestelmään integroitu KABA:n kryptausteknologia

takaavat, joka mahdollistaa turvallisen ja valvotun kulun.
Katoamistapauksissa oikeudet voidaan helposti poistaa
ja uudet kulkutunnisteet voidaan ohjelmoida yhtä helposti.

Kaba TouchGo -avaimenperä – kulkuoikeudet mukana
Kaba TouchGo-transponderi perustuu Kaban kehittämään
RCID-teknologiaan. Siinä hyödynnetään henkilön
luonnollista staattista sähköä kulkuoikeuden välittämiseksi
ovenkahvaan. Kaban TouchGo-transponderia voidaan
kantaa taskussa, käsivarressa tai kaulassa tai se voidaan
kiinnittää pyörätuoliin. Valitsitpa minkä vaihtoehdon
tahansa, avainta ei tarvitse enää etsiä. Saatavana
pelkkänä RCID-transponderina tai RCID:n ja RFID:n
yhdistelmänä.

Kaba smart key – kaksi yhdessä
Kaba smart key -avaimessa yhdistyy kaikki, olipa kyseessä
työajanleimaus, elektroninen tai mekaaninen
kulunvalvonta. Avain – niin mekaaninen kuin elektroninen
– avaa kaiken. Eri värien ansiosta käyttäjä voi helposti
valita oikean avaimen.
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Ohjelmointi:
joustavaa, tehokasta,
mukavaa ja turvallista
Kaba evolon ytimessä
Kaba evolo Manager -ohjelmiston (KEM) avulla hallinnoit
käyttäjiä, kulkutunnisteita ja ovikomponentteja
vaivattomasti ja kattavasti. Kulkuoikeuksien jakaminen
sekä tunnisteiden ja ovikomponenttien ohjelmointi on
erittäin luontevaa selkeiden valikoiden ja
työnkulunohjausten ansiosta. Kaikkia kulku- ja
järjestelmätapahtumia on helppo valvoa.

Kaba evolon toimintojen yleiskuvaus:
• Käyttäjäprofiilien ja kulkuoikeuksien luonti
• Aikaprofiilien luonti
• Kirjaaminen ja tapahtumien valvonta
• Kulkutunnisteiden hallinta
• Elektronisten lukkokomponenttien hallinta
• Mekaanisten lukkokomponenttien hallinta

Ohjelmointivaiheet
Langaton

Oven varusteet

CardLink

04

03

02

01

Toiminnallisuus

01 Manuaalinen ohjelmointi
Helpoin ohjelmointitapa
master-tunnisteen avulla
suoraan oveen.

02 Ohjelmointi
ohjelmointiyksiköllä
Whitelist-ohjelmointi
tietokoneella Kaba evolo
Manageria (KEM) käyttäen
ja siirto ohjelmointiyksikön
avulla.

03 Kaba CardLink ohjelmointi
Kaba CardLink ohjelmoinnilla
oikeudet tallennetaan
kulkutunnisteeseen. Käyttäjä voi
noutaa oikeudet päätteeltä
milloin vain, eikä liittyviä ovia
tarvitse ohjelmoida uudelleen.

04 Kaba Wireless ohjelmointi
Kaba Wireless toiminnolla
on kätevä siirtää oikeudet
tietokoneelta
kulunvalvontakomponentteihin.
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Järjestelmä kaikkiin tilanteisiin

Kaba evolo – oikea valinta kulunvalvontaratkaisuksi!
Voit valita perinteisistä itsenäisistä itsenäisistä
langattomiin komponenteihin. Voit aina valita oikean
kokoonpanon, joten ohjelmointi ei voi olla helpompaa.
Kaba evolo on helppo tapa saada asiat hallintaan.
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Useita käyttökohteita

Kaba evolo on ihanteellinen kulunvalvontaratkaisu
moniin kohteisiin, kuten:
• tuotantolaitokset
• pienyritykset
• kaupat
• koulut
• hallintorakennukset
• lääkäriasemat
• hoitokodit
• palveluyritykset
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Lisää ratkaisuja
suuriin vaatimuksiin
Kaba evolon lisäksi tarjoamme monia muita turvallisuutta ja prosessien
läpinäkyvyyttä parantavia ratkaisuja. Valikoimistamme löydät myös mekaaniset
lukitusjärjestelmät, fyysiset kulunvalvontajärjestelmät sekä tuotteet
työajanseurantaa varten.
Annamme mielellämme tuotteisiimme liittyviä käyttövinkkejä ja -neuvontaa.

Mekaaniset lukitusjärjestelmät

Kattavat kulunvalvontajärjestelmät

Työajanseurantajärjestelmät

Fyysiset kulkujärjestelmät
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Vaatimuksesi

Ratkaisumme

Yrityksen alueen turvaaminen ulkona
ja pysäköintipaikkojen hallinta

Teollisuus ja
tuotantolaitokset

Edut

Ovien mekaaninen
lukitus
Kaikki omaa
valmistusta

Ovien lukitus elektronisilla
lukoilla

Kulku-, tunniste- ja lukkohallinta

Kattava neuvonta

Kestävä talous

Kulunvalvontaa
turvallisuusherkissä kohteissa

Sitoutunut kumppanuus
Oppilaitokset

Yrityksemme

Tehokas organisaatio

150 vuod
kokemusen

Helppo käyttää

Työntekijöiden, vierailijoiden
ja tavarantoimittajien hallinta

Terveydenhoito
Ja monet muut
alat
Viranomaiset ja hallintorakennukset

Henkilöiden eristäminen ja
maksetun kulun järjestelmät

Ajan ja käyttötietojen tallennus

Kattava kulunvalvontaratkaisu omasta tuotannosta
Älykkäät kulkuratkaisut ovat nykyisin keskeinen
turvallisuuskonseptin osa monilla aloilla. THINK | 360°
on filosofia, jonka mukaan ei tarjota ”vain” innovatiivisia
tuotteita vaan ensisijaisesti kattavia ratkaisuja.

Palkittu muotoilu

Kattava turvallisuus

Vakuuttava teknologia

THINK | 360° on lupauksemme olla tukenasi neuvonnasta
suunnitteluun ja toteutukseen. Tämän tuloksena on
tulevaisuuden suhteen turvattu investointi. Lue lisää
osoitteessa www.dormakaba.com/think360

Paikalliset jälleenmyyjät

Vahva talous

Tuotteiden oma valmistus

Kattava turvallisuus

Palkittu muotoilu

Helppokäyttöisyys

Tehokas organisaatio

Kattava neuvonta

Älykästä tekniikkaa
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Valtuutettu kumppani
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Oikeus mahdollisiin muutoksiin pidätetään.
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