Trådløs
Mobile Access

c-lever compact

Mer enn bare en dørvrider
Smart kontroll av din dør
Når du har vist frem et gyldig
adgangsmedie, tennes et grønt
lys og du kan åpne døren som
normalt med dørvrideren.

Integrerbar og trådløs
c-lever compact kan integreres
i alle dormakaba-systemløsn
inger og støtter de nyeste
RFID-teknologiene.

Velg adgangmediet som passer
for deg – enten det er et kort,
brikke, en nøkkel utstyrt med
RFID eller smarttelefonen din.
Adgangsmediet kan vanligvis
også brukes til andre funksjoner
i bedriften.

Med den valgbare trådløsfunksjonen kan du overføre adgangs
rettighetene dine fra PC-en til
dørkomponentene trådløst.
Dette gir fordeler for både
sikkerhet, programmering og
vedlikehold.

Design og funksjon
c-lever compact byr på prisbelønnet design sammen med et bredt
utvalg av funksjoner. Du kan
styre adgangen for et nesten
ubegrenset antall brukere basert
på spesifikke steder og tidsperioder. Du angir adgangsrettigheter
og kan endre dem i enten
standalone eller trådløs modus.

Brukervennlig og
tilpasningsdyktig
Digitaliser døren din med det nye
elektroniske dørbeslaget c-lever
compact, samtidig som det
mekaniske hovednøkkelsystemet
består. Avhengig av installasjonen, kan du også beholde både
låssylinderen og låsen.
c-lever compact er designet til
innerdører, for eksempel på
kontorer, i administrasjonsområder eller i detaljvarehandelen.

Fordeler
Effektiv løsning
For innerdører – tre, metall
eller glass.
Enkel installasjon
Standalone-montering.
Integrerbar
Kan integreres med andre
evolo-komponenter.
Mobile Access
Brukere kan få adgangsrettig
heter tilsendt smarttelefonene
sine via dormakaba-appen.

Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne
og gleder oss til å høre fra deg.
dormakaba Norge AS
T: 32 20 23 20
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no

Egenskaper

Tekniske data
Støttede RFID-standarder
• LEGIC (advant og prime)
• MIFARE (DESFire og Classic)
• OSS-SO-versjon 2017-10
(LEGIC advant, MIFARE
DESFire)

Smart design
Takket være sitt innovative design, kan c-lever compact monteres opp ned:
en stor fordel på dører hvor det er trangt om plassen, som for eksempel
glassdører, eller dører hvor låssylinderen er plassert over dørvrideren.
Bildet viser vridere HL

c-lever compact
opp ned-plassering

c-lever compact

Versjoner
• Med innvendig mekanisk
håndtak inkludert
• For bruk med eksisterende
innvendig håndtak
Alternativer
• Svart eller hvitt deksel
• Valg av dørvriderdesign

Rask installering
Kjapp og kabelfri installasjon på innerdører Vanligvis kan eksisterende
utfresing i døren brukes: Installasjonen utføres på noen få minutter.

Mål
• 54,7 × 122,8 × 21,9 mm (B × H × D)
• Min. innfelling 30 mm,
avhengig av dør og lås

Enkel planlegging
c-lever compact er uavhengig av lås og låssylindere. Det egner seg derfor
til kunder som gjerne vil skifte over til elektronisk adgangskontroll: Det
å skifte ut dørvrider gjør det eksisterende hovednøkkelsystemet om til
elektronisk adgangskontroll.

Strømforsyning
• Lithiumbatterier 2 × 1,5 V, AAA
Miljø/levetid
• Temperatur: − 25 °C til + 70 °C
• Kapslingsgrad: IP54
• Fuktighet: 0 – 95 %,
ikke kondenserende
• Batterilevetid ved 20 °C:
opptil 60 000 sykluser eller
opptil 3 år

Programmering
c-lever compact egner seg til enkeltdører, men kan også brukes som del
av et større hovednøkkelsystem. Velg blant følgende programmerings
alternativer.
• Autorisering i dørkomponenten:
-- med programmeringskortet
-- med smarttelefonappen (evolo smart)
-- med systemprogramvare og overføring av adgangsrettigheter via
programmeringsenheten
-- Lastet fra programvare til komponent via trådløsfunksjonen
• Autorisering på adgangsmediet – programmering av dørkomponentene
på stedet trengs ikke. Valgfritt tilgjengelig med:
-- CardLink
-- AoC (Access on Card)
-- OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
-- Mobile Access: adgang med smarttelefon via Bluetooth® eller NFC

Sertifikater
• Byggebeslag: NS-EN 1906
bruksklasse 3
• Brannsikkerhet: DIN 18273
(testet i henhold til NS-EN
1634-1)
• Nødutgang: NS-EN 179
(i kombinasjon med egnede
dørvridere og låser)

c-lever compact, standardversjon, type 2725.
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Merk: Omfanget av produktfunksjoner
avhenger av det valgte systemmiljøet.
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Vesentlige funksjoner
Firmwaren støtter alle dormakaba-systemløsninger og byr på følgende
hovedfunksjoner:
• Antall adgangsmedier:
- med whitelist opptil 4 000
- med CardLink eller AoC, ubegrenset
• Intern klokke og konfigurerbare tidsprofiler
54,7
• Tidsbegrenset tildeling av adgangsrettigheter (validering)
• Sporing av de siste 2 000 hendelsene (kan deaktiveres)
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