
PRODUKTBLAD

Kaba c-lever 
En dörrenhet för alla miljöer och krav
En elektronisk dörrenhetslösning med  
modern, användarvänligt och tidlös design. 
Kaba c-lever kan installeras med oval 
cylinder, och kan på så sätt integreras med 
låssystemet för en flexibel lösning. 
Elektronisk behörighet kan ges
både temporärt och pemanent. 
Kaba c-levern är kompatibel dom flesta  
låskistor med skandinaviska standardmått.

Kaba c-lever ingår i Kaba evolos produkt-
serie och stöder de marknadsledande  
RFID teknikerna Legic och MIFARE. 

Kaba c-lever finns också i en TouchGo  
version med RCID teknik. Detta innebär  
ännu mer bekvämlighet: Ta i trycket och 
låset känner av om du har behörighet att 
komma in. Det finns inget mer irriterande 
än sökandet efter din nyckel eller 
nyckelbricka, dina händer är fria, och  
ändå är Kabas beprövade säkerhetsnivå  
säkerställd.

 

Fördelar 

 > Flexibelt   
Kan användas parallelt med det 
befintliga låssystemet  

 > Smidig installation   
Enkel uppgradering av befintliga 
mekaniska dörrar, utan att behöva 
kabeldragning 

 > Bekväm användning 
Exklusiv dörröppning med Kaba 
TouchGo - handen är din nyckel 

 > Framtidssäker 
Redo att användas med    
NFC-kompatibla enheter 

 > Lågt underhållskostnad  
Minimal underhållskostnad då 
enheten drivs med AA batterier 

 > Investeringsfördelar 
Systemet möjliggör att funktioner 
och produkter kan integreras till 
befintliga Kaba låssystem

 
Inga kablar behöver dras tack vare stand-
alone installationen. Allt detta och mer -  
t.ex. möjligheten att integrera en Kaba c-
lever till externa låssystem – erbjuder  
detta lösningar för en mängd olika  
tillämpningar. 

Olika användningsområden
Kaba c-lever passar i de flesta dörrmiljöer 
vare sig dom är inom eller utomhus. 
 
Exempel på användningsområden
 > Entréer
 > Kontor
 > Vårdhem
 > Sjukhus
 > Dörrar som kräver högre kontroll (t.ex. 
serverrum, arkiv, lager)
 > Skolor
 > Hotell och vandrarhem
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Kaba c-lever smalprofil

Kaba c-lever 69 mm c/c. 

PRODUCT FACT SHEET

Teknisk specifikation

Tillgängliga RFID standarder
 > LEGIC (advant & prime) 
 > MIFARE (DESFire & Classic)
 > Kaba TouchGo (RCID) 

versioner
 > Normal och smalprofil
 > Med eller utan cylinderhål och vred
 > För låshus 69 eller 105 mm c/c
 > Cylinderprofiler: Scandinavisk oval
 > Antenn i svart eller silver
 > Fyra olika valbara trycken 

Batteri
 > 2 x 1.5V, AA Lithium batterier 

Miljö / Livslängd
 > Temperatur: -25 °C to +70 °C
 > Kapsling:    
Insida: IP40   
Utsida: IP54 (om underläggsskylt 
används)
 > Luftfuktighet: 0 to 95 %, kondensation 
ej tillåten
 > Batterikapacitet vid 20 °C:  
upp till 150,000 cykler beroende på 
teknologi

Egenskaper
 > Enkelt användande: När ett behörigt media presenteras för antennen så aktiveras 
trycket. Grön diodindikering och en signal bekräftar att mediat är behörigt. Röd 
diodindikering och fyra signaler indikerar obehörigt media.
 > Varierat utbud: Kan installeras i dom flesta skandinaviska dörrmiljöer. Praktiska 
tillägg som TouchGo och passagefunktion.
 > Kaba TouchGo teknologin: En unik dörrlösning: med alternativet TouchGo används 
Kaba egna RCID teknik. Man förvarar sin användartransponder i t.ex. fickan eller i 
väskan. När man sedan tar på trycket så känner dörrenheten av om du är behörig 
eller ej. Finns som en ren TouchGo produkt (E110) eller som en evolo produkt (E310) 
som kombineras med RFID (MIFARE eller LEGIC).
 > Programmeringsalternativ: Kaba c-lever är lämplig både för enskilda dörrar och 
som en del i ett storskaligt låssystem. Kaba erbjuder olika programmerings- 
alternativ beroende på storlek och krav:

 > Manuell programmering med hjälp av mastermedia (whitelist). Lämpligt för 
mindre objekt
 > Programmering via programvaran Kaba evolo Manager (Whitelist och 
CardLink). Lämpligt för små och mellanstora objekt
 > Online programmering via Kaba exos 9300 (Whitelist och CardLink). Lämpligt 
för större objekt

 >  Viktiga Kaba evolo funktioner: 
 > Integrerat säkerhetskoncept (ARIOS)
 > Obegränsat antal media kan hanteras via CardLink
 > Upp till 2,000 händelseloggar (kan stängas av)
 > 15 tidszoner med upp till 12 tidsfönster per tidszon
 > 20 Semesterperioder och 64 speciella dagar
 > Tidsbegränsad behörighet (validering)

 > Flexibel produktportfölj: Kabas sortiment innehåller flera produkter i samma 
högkvalitativa design och kan kombineras med varandra. Beroende på kundens  
behov kan de integreras i alla Kabas mekaniska, standalone eller onlinesystem.

Kaba c-lever modul 105 mm c/c. 

www.kaba.se


