
Kaba  
evolo smart

Beveiligde toegang
Eenvoudig beheerd



De slimme 
toegangsoplossing

Nieuwe medewerkers, tijdelijke medewerkers, meerdere 
verkooppunten of verloren sleutels: Het wordt al gauw 
moeilijk om het overzicht te bewaren en uw bedrijf 
constant te beveiligen. Als dat het geval is, maak dan 
gebruik van een moderne elektronische toegangsoploss-
ing waarmee u deuren eenvoudig kunt beheren. Kaba 
evolo smart is bijzonder geschikt voor kleine bedrijven. 
Het bijzondere van onze oplossing: U hebt geen extra 
hardware nodig om de deurvergrendelingscomponenten 
te programmeren, of de toegangsrechten te wijzigen of 
te verwijderen. U kunt dit alles nu snel en eenvoudig met 
uw smartphone doen.

Zelfs kleine bedrijven, zoals 
benzinestations, start-ups, 
winkels en ambachtelijke 
bedrijven, hebben behoefte 
aan efficiënte toegangso-
plossingen. Wij bieden u met 
Kaba evolo smart de passende 
oplossing.
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De digitale cilinder
U kunt de digitale cilinder in 
verschillende uitvoeringen 
eenvoudig in plaats van een 
bestaande mechanische cilinder 
gebruiken. De digitale cilinder 
overtuigt daarnaast dankzij  
zijn hoogwaardige en innova-
tieve ontwerp. 
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De c-lever
De c-lever is geschikt voor 
binnen- en buitendeuren  
en beschikt over een hoge  
veiligheidsklasse. Deze 
oplossing is comfortabel  
in gebruik en geschikt voor  
de meeste deuren.
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De c-lever compact
Waardeer uw deur eenvoudig 
op, volledig onafhankelijk van 
het slot of het beslag. Deze 
handige oplossing is perfect 
voor glazen deuren en overtuigt 
dankzij een modern ontwerp. 
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De paslezer
Voor binnen en buiten: De 
paslezer is de juiste keuze  
voor automatische deuren.  
Kies uw lezer uit verschillende 
uitvoeringen met een geïnte-
greerde of op afstand bedien-
bare leeseenheid.

Voor het beveiligen van uw deuren beschikt 
het Kaba evolo-systeem over beproefde 
componenten. Afhankelijk van uw behoeften 
zijn er verschillende uitvoeringen en toegangs-
media voor een optimale oplossing. 

De Kaba evolo-onderdelen zijn zelfstandige 
componenten. Dit houdt in dat u geen extra 
bedrading voor uw deuren nodig hebt. Als  
u conventionele mechanische sluitcilinders 
gebruikt, kunt u zonder al te veel moeite op 

Kaba evolo smart overstappen: De mecha-
nische cilinders worden eenvoudigweg 
vervangen door elektronische cilinders.  
En voor u betekent dit een maximale 
bescherming van uw investeringen, omdat  
de elektronische onderdelen op een later 
tijdstip eenvoudig in grotere toegangs-
oplossingen van Kaba toegepast kunnen 
worden. Uw Kaba-dealer geeft u graag 
advies over welke componenten het meest 
geschikt zijn voor u.

De uitgelezen oplossing – 
eenvoudig



Deur componentenGebruikersmedia

ProgrammeringScan-2D-code

** Android met NFC-ondersteuning vanaf versie 4.4

Smartphone ** voor 
programmering

Eenvoudige configuratie met smartphone

De Kaba evolo smart Android-app bepaalt welke personen 
toegang hebben tot uw deur. Door het eenvoudig instellen 
van het tijdsprofiel kunt u voor geselecteerde personen tijd-
gebonden toegang regelen. Vervolgens kunt u direct op de 
smartphone de statusinformatie van de deur bekijken. Met 
de app kunt u via NFC * nieuwe toegangsmedia toevoegen,
verloren media verwijderen en deur componenten bijwerken. 
En het beste van alles: U hebt hiervoor geen internetverbin-
ding nodig. 

* NFC: Near Field Communication

Gebruik en voordelen
• Ideaal voor kleine bedrijven
• Snelle programmering voor nieuwe medewerkers
• Simpel verwijderen van verloren media
• Eenvoudig tijdgebonden toegang verlenen
• Beveiligde media dankzij de modernste technologie
• Direct inlezen van toegangsmedia via 2D-code
• Veiligheid via aparte programmeerkaart gewaarborgd 
• Eenvoudige migratie in grotere systemen

Zo eenvoudig werkt het:
Beheer uw deuren in de toekomst 
gemakkelijker – u hebt alleen nog maar 
een smartphone nodig 

Programmeerkaart



De slimme oplossing  
voor kleine bedrijven
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Authorised partner

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
België
T: +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be


