
Kaba  
evolo smart

Turvallisempi kulku
Helppo konfiguroida



 Älykäs 
kulunvalvontaratkaisu

Uudet työntekijät, tilapäistyötä tekevät, yrityksen jättävät 
henkilöt tai kadonneet avaimet: yrityksen valvonta ja 
turvallisuus voi yllättäen vaikeutua. Tällöin uudenaikaisesta 
elektronisesta kulunvalvontajärjestelmästä on apua. Sen 
avulla ovien hallinta on erittäin helppoa. Kaba evolo 
smart soveltuu erityisesti pienille yrityksille. Ratkaisu on 
ainutlaatuinen, koska ovikomponenttien ohjelmointiin 
tai kulkuoikeuksien muuttamiseen ei tarvita ylimääräisiä 
laitteita, kaikki voidaan tehdä helposti ja nopeasti 
älypuhelimella.

Myös pienet yritykset, 
kuten huoltamot, uudet 
yritykset, kaupat ja kioskit, 
tarvitsevat tehokkaan 
kulunvalvontaratkaisun. 
Kaba evolo smartin avulla 
voimme tarjota sopivan 
ratkaisun.



Älykäs ratkaisu 
pienille yrityksille
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01
Digitaalinen sylinteri
Käytössä olevan, mekaanisen 
sylinterin voi helposti korvata 
digitaalisella. Sylinteri erottuu 
laadukkaan ja innovatiivisen 
muotoilun ansiosta. 

02
c-lever
Soveltuu sisä- ja ulko-oviin. 
Mukava käyttää, sopii useimpiin 
oviin.

03
c-lever compact
Nopea ja helppo asennus, 
riippumaton esimerkiksi 
käytettävästä lukkosylinteristä. 
Soveltuu erityisesti lasioviin ja 
erottuu modernin muotoilunsa 
ansiosta.

04
Lukija
Lukija on oikea valinta 
automaattioviin sisällä ja 
ulkona. Valitse kompakti 
tai jaettu asennus.

Kaba evolo järjestelmän ovikomponentit 
varmistavat ovesi turvallisuuden. 
Komponenttien ja tunnisteiden eri versiot 
takaavat tarpeittesi mukaisen optimaalisen 
ratkaisun.

Kaba evolo-komponentit toimivat 
itsenäisesti. Tämä tarkoittaa, että ovia ei 
tarvitse kaapeloida. Perinteiset mekaaniset 
lukkosylinterit voidaan helposti korvata 

elektronisilla Kaba evolo smart -sylintereillä. 
Näin saadaan paras suoja investoinnille, 
koska elektroniset komponentit voidaan 
helposti ottaa osaksi isompaa Kaba exos 
kulunvalvontajärjestelmää. Jälleenmyyjämme 
kertovat mielellään, mitkä komponentit 
sopivat parhaiten tarpeisiinne.

Pienikokoinen ratkaisu  
– helppo ja turvallinen



2D-koodi  
skannaukseen

OvikomponentitKulkutunniste

Ohjelmointi

 **  NFC-yhteensopiva Android-malli, alkaen 
versiosta V4.4

Älypuhelin ** 
ohjelmointia varten

Helppo konfigurointi älypuhelimella

Kaba evolo smart Android -sovelluksella voit määrittää 
henkilöt, joilla on kulkuoikeus oveesi. Muutamalla 
painalluksella voit määrittää aikaprofiilin ja valita 
henkilöt, joilla on rajoitettu kulkuoikeus. Voit myös katsoa 
oven tilatiedot suoraan älypuhelimesta. Sovelluksella voit 
rekisteröidä uudet kulkutunnisteet, poistaa kadonneet 
välineet käytöstä ja päivittää oven komponentit NFC-
tekniikalla *. Mikä parasta: Et tarvitse siihen internet-
yhteyttä. 

* NFC: Near Field Communication

Käyttö ja edut
• Ihanteellinen pienille yrityksille
• Nopea ohjelmointi uusille työntekijöille
• Kätevä hävinneiden kulkutunnisteiden poisto
• Helppo kulun aikarajoitus
• Tietoturvalliset välineet uusimman tekniikan ansiosta
• Suora kulkulupavälineiden luku 2D-koodilla
• Turvallisuus ohjataan erillisellä ohjelmointikortilla 
• Vaivaton yhdistäminen suureen järjestelmään

Näin se toimii:
Hallitse oviasi jatkossa  
mukavammin. Älypuhelin 
on kaikki mitä tarvitset. 

Ohjelmointikortti



dormakaba Suomi Oy
Mannerheimintie 113
00280 Helsinki
P: 010-218 81 00
info.fi@dormakaba.com
www.dormakaba.fi
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Valtuutettu kumppani:


