Kaba evolo
Passerkontroll
efter behov
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dagens passersystem
skapat för morgondagen
Trådlöst
Integrerbart
Flexibelt

Framtaget för framtiden
Med Kaba evolo får du långvarig säkerhet
i ditt företag. Det flexibla konceptet och
möjligheten att bygga ut stegvis utgör
grunden för en lösning som är anpassad efter
dina krav, även om de ändras med tiden.
Kombinera mekanik och elektronik efter
behov. De trådlösa komponenterna kan
kommunicera trådlöst.
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Kaba evolo passersystem är lätt att
administrera oavsett om det gäller passage
inom- eller utomhus, för medarbetare,
besökare eller leverantörer. Kabo evolo är
lätt att programmera erbjuder ett flexibelt
och bekvämt tillträde för behöriga.
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Det kompletta systemet:
omfattande och flexibelt
Kaba evolo är på alla sätt både en flexibel och komplett
passerlösning. Systemet kan när som helst byggas ut på
ett enkelt sätt. De digitala tillträdeskomponenterna drivs
trådlöst, varför de snabbt och enkelt kan monteras i
vilken dörr som helst. Befintliga, mekaniska låsanläggningar administreras utan problem och kompletteras
med de digitala komponenterna i Kaba evolo. Därmed
blir mekanik tillsammans med intelligent elektronik,
heltäckande passersystem.
Det stora utbudet av högkvalitativa tillträdeskomponenter
möjliggör passerlösningar för varje dörrmiljö vilket ger en
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omfattande säkerhet för din byggnad. De olika
programmeringsmöjligheterna ser till att du får den
största möjliga flexibiliteten med bara ett minimum
av administrationsarbete.
Det stora utbudet av användarmedia garanterar den
bästa möjliga lösningen för dina medarbetare. Kaba
evolo skapar inte bara säkerhet för din byggnad utan
även för din investering.

Fristående komponenter

c-lever
beslag

c-lever
compact
Digitalcylinder

Läsare

Användarmedier

Mekatronikcylinder

Administrationsmjukvara

Mekatronikcylinder

Programmeringsenhet

Master
A/B-kort

Wireless

Trådlösa komponenter

Digitalcylinder

Bordsläsare
c-lever
beslag

De viktigaste fördelarna med Kaba evolo
• Högkvalitativa komponenter i snygg design
• Modulärt uppbyggt och därför alltid utbyggbart
• Tillförlitligt och säkert, även vid förlust av ett användarmedia
• Långsiktig investeringssäkerhet
• Lösningar för varje tillträdessituation
• Brett utbud av användarmedia
• Olika programmerings- och konfigurationsmöjligheter
• Integrerbart i överordnade system
• Enkel att bygga ut, ändra och integrera i befintliga
mekaniska nyckelsystem

Uppdateringsterminal

CardLink

Programmering

De viktigaste funktionerna i Kaba evolo
• Integrering från litet till stort: kan användas för både
enskilda dörrar och som en del av
ett storskaligt låssystem
• Bekvämt: enkel och snabb tilldelning av tillträdes
behörigheter
• Obegränsat: ett fritt antal användare kan konfigureras
för varje dörr
• Omfattande: skapande av upp till 512 grupper med
olika behörigheter
• Individuellt: tilldelning av enskilda behörigheter med
personliga tidsfönster
• Begränsat: behörigheter med fastlagd start- och
stopptidpunkt, exempelvis för besökare
• Spårbarhet: lagring av upp till 2 000 händelseposter
per dörr
• Flexibelt: integrering av mekanik-, fristående- och
trådlösa komponenter i samma system

5

Kaba c-lever compact – liten och fin
Kombinerar innovation, design av hög kvalitet och kräver minimalt med
plats. Den första lösningen av ett elektroniskt dörrbeslag som ersätter ett
mekaniskt dörrtrycke och är helt oberoende av cylindern. Idealisk för dörrar
i kontor och av glas.
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Unik – mängden
tillträdeskomponenter
Varje dörrmiljö har specifika utmaningar.
Kaba evolo erbjuder ett brett och dynamiskt
utbud av dörrenheter som är utformade för
att uppfylla olika behov.

Från digitala cylindrar, dörrbeslag till
passerläsare är Kaba evolo redo att
uppfylla alla dina krav.

Wireless
TouchGo

Kaba c-lever –
praktiskt och robust
Kaba c-lever är ett elektroniskt dörrbeslag i
klassisk design och är särskilt användbar där
många personer passerar. I en nödsituation
kan dörren låsas inifrån och blockera externt
tillträde. Med särskild behörighet kan tillträdet
återaktiveras. Kaba c-lever finns även med den
bekväma lösningen Kaba TouchGo.

Kaba läsare –
för invändig och utvändig säkerhet
Kaba läsare med delat montage ger den bästa
säkerheten utomhus tack vare en sabotage
säker installation. Eftersom läsarenheten och
styrenhet är separerade, garanteras ett maximalt skydd mot manipulation.

Wireless

Kaba kompaktläsare –
smal och exklusiv
Den smala kompaktläsaren integreras
harmoniskt i alla byggnadsstrukturer. Lämplig
inomhus, men även som en gjuten variant
utomhus. Den platssparande konstruktionen
kan installeras direkt på dörrkarmen. Alla
komponenter finns i läsaren, vilket möjliggör en
snabb och effektiv installation.

Kaba digital cylinder –
säkerhet i modern design
Med såväl optiska som akustiska passersignaler.
Energieffektiv och ytterst enkel att installera.
Kaba digital cylinder finns i ett stort urval av
profiler, längd och färg.
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Kaba mekatronikcylinder –
den bästa kombinationen
av precision och elektronik
Kabas mekatronikcylinder skapar en bro mellan elektronisk passerkontroll och
den mekaniska världen. Kabas mekatronikcylinder integreras i redan existerande
låsanläggningar.
Mekaniska låsanläggningar kompletteras enkelt med mekatronikcylindrar, exempelvis på ytterdörrar. Fördelen är att du drar nytta av både säkerheten och flexibiliteten
hos den programmerbara låsanläggningen. De befintliga Kabanycklarna kan
fortfarande användas med ett nyckelgrepp som har RFID chip.
Den integrerade elektroniken gör det möjligt att reglera tillträdena både i tid och
plats. Nycklarna kan programmeras och avprogrammeras på kort tid. Tappade
nycklar spärras elektroniskt vilket gör att cylindrarna inte längre behöver bytas.
Mekatronikcylindrarna kan med MRD e-center för infällt montage ingå i installation
upp till och med låsklass 5 enligt SF 3522.

Mekatronikcylinder med infällt e-center
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Kaba Wireless –
trådlös kommunikation

Kaba c-lever dörrbeslag med trådlös funktion

Kaba digital cylinder med trådlös funktion

Kabas trådlösa lösning erbjuder dig att säkra dörrar i din
anläggning i realtid. Utan att en kabel behöver dras, kan
du bekvämt programmera tillträdesbehörigheter direkt
från skrivbordet. Tappade användarmedia spärras direkt
och nya media får anpassade rättigheter.
Trådlösa komponenter kan enkelt integreras via en intelligent, trådlös router, Kabas Wireless Gateway. Vid långa
avstånd kan räckvidden förbättras med en Kaba Wireless
Extender. En gateway stödjer upp till 16 dörrkomponenter
och upp till 8 extenders.
Dina dörrhändelser presenteras översiktligt och du kan
även när som helst kontrollera batterinivån. Hela ditt
administrations- och underhållsarbete reduceras tack
vare att du enkelt kan sköta hela planeringen och förändr
ingarna via dator. Även uppdatering av firmware gör du
via datorn vilket gör att du sparar både tid och pengar.

Kaba Wireless Gateway
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Säkerhet i snygg design
En modern design av lokaler och foajéer förhöjer bilden av
ditt företag. Även detaljernas utformning spelar en viktig
roll. Komponenterna i serien Kaba evolo är tillverkad i
material av hög kvalitet och har tilldelats prestigefyllda
designpriser. Tack vare sin exklusiva och höga finish är de
ett perfekt komplementet till modern arkitektur och ger
ett attraktivt intryck.

iF, som är ett pris för perfekt kombination av
design och produkt, delar åsikten som juryn till
det renommerade priset Red Dot Award yttrade;
att Kaba evolos komponenter att vara värdiga
prisvinnare.

Design som matchar din byggnad: Förutom utförandet i svart finns våra komponenter nu också i en vit version.

Våra digitala cylindrar finns i ett stort urval av
färger och ytbehandlingar.

Idealisk för i stort sett alla dörrar: Den digitala cylindern är tillgänglig
i olika modeller.
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Våra användarmedia –
du kan välja fritt

TouchGo

Kaba TouchGo – leta aldrig efter en nyckel igen
Det ser ut som ett helt vanligt dörrhandtag och det
fungerar också på samma sätt. Men det finns mycket
bakom: ett elektroniskt dörrbeslag som identifierar att
en person bär på ett giltigt användarmedia.
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Den perfekta lösningen för exempelvis vårdhem. De
boende mår bra och känner sig trygga i sina rum utan att
bli ofrivilligt störda.

Kaba evolo står för högsta möjliga flexibilitet och innovativ
teknik. Det omfattande programmet med användarmedia
ger dig möjlighet att anpassa lösningen exakt efter användarens behov. dormakabas användarmedia kan öppna allt,
oavsett om det gäller mekanikkomponenter eller digitala

Du kan välja fritt
Oavsett om det gäller ID-kort, chip, smart key eller nyckelbricka kan du öppna alla dina dörrar. Användarmedierna
baseras på teknologin med RFID-chip. Genom att integrera den i Kaba evolo-systemet får du enspeciell kodning från

Kaba TouchGo nyckelbricka –
tillträdesbehörighet att ta med sig
Kabas TouchGo-transponder baseras på den av Kaba
utvecklade RCID-teknologin. Här används den mänskliga
kroppens naturliga statiska elektricitet för att överföra
tillträdesbehörigheterna till dörrhandtaget. Kabas
TouchGo-transponder kan bäras i en ficka, på armen
eller runt halsen och den kan fästas på en rullstol. Vilket
du än väljer, behöver du inte längre leta efter en nyckel.
Finns som transponder med en ren RCID-transponder
eller som ett kombimedia med RCID och RFID.

komponenter, utvändiga bommar, ytterdörrar, kontors
dörrar eller slussar. Därmed tillhör den stora nyckelknippan
det förgångna. Innovativa teknologier, såsom Kaba
TouchGo, ger dessutom enklare tillträde för användaren.

Kaba som möjliggör ett säkert och kontrollerat tillträde.
Vid förlust kan behörigheterna raderas enkelt och nya
användarmedia kan programmeras lika enkelt.

Kaba smart key – två i en
Kaba smart key är nyckeln som kombinerar allt, oavsett
om det gäller tidsregistrering eller elektronisk eller mekanisk passerkontroll. Den öppnar allt – både mekaniska och
elektroniska dörrar. Olika färger hjälper användaren att ta
rätt nyckel direkt.
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Programmeringen:
flexibel, effektiv,
bekväm och säker
Hjärtat i Kaba evolo
Med programvaran Kaba evolo Manager (KEM)
administrerar du dina användare, användarmedia och
dörrkomponenterna enkelt och översiktligt. Tilldelningen av
tillträdesbehörigheter liksom programmeringen av media
och dörrkomponenter är ytterst intuitiv tack vare
översiktliga menyer och arbetsflöden. Alla passeroch systemhändelser är lättöverskådliga.

En överblick över funktionerna i Kaba evolo:
• Skapande av användarprofiler och tillträdesbehörigheter
• Skapande av tidsprofiler
• Protokollföring och övervakning av händelser
• Administration av användarmedia
• Administration av de elektroniska låskomponenterna
• Administration av de mekaniska låskomponenterna

Programmeringssteg
Wireless

Dörrens utrustning

CardLink
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Funktionalitet

01 Manuell programmering
Den enklaste typen av
programmering med hjälp av
master-media direkt vid den
aktuella dörren.

02 Programmering med
programmeringsenhet
Whitelist-programmering på en
dator med Kaba evolo Manager
(KEM) och överföring via en
programmeringsenhet.

03 Programmering med
Kaba CardLink
Genom Kaba CardLink är
behörigheterna sparade på
användarmediet. Användaren
hämtar sin behörighet när som
helst på terminalen, utan att
de berörda dörrarna behöver
omprogrammeras.

04 Programmering med
Kaba Wireless
Genom Kaba Wireless är
det bekvämt att överföra
behörigheterna från dator
till tillträdeskomponenterna.
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Ett system för alla situationer

Kaba evolo – det rätta passersystemet för dig! Välj mellan
allt från traditionella standalone-komponenter till trådlösa
komponenter som enkelt kan hanteras via radiovågor.
Eftersom du alltid har möjlighet att välja rätt konfiguration
kan programmeringen inte bli enklare.
Kaba evolo är det lätta sättet att få kontroll.
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Många användningsområden

Kaba evolo är den idealiska passerlösningen för olika
områden, såsom:
• Produktionsföretag
• Hantverksföretag
• Handelsföretag
• Skolor
• Administrationsbyggnader
• Kliniker
• Vårdhem
• Tjänsteföretag
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Fler lösningar
för omfattande krav
Förutom Kaba evolo erbjuder vi många andra lösningar för bättre säkerhet
och transparenta processer, såsom mekaniska låssystem eller fysiska tillträdessystem. Men även produkter för tidsregistrering.
Vid ger dig gärna råd.

Mekaniska låssystem

Heltäckande passersystem

Tidsregistreringssystem

Fysiska tillträdessystem
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Dina krav

Våra lösningar

Säkring av företagets område utomhus
och hantering av parkeringsplatser

Industrier och
produktionsföretag

Fördelar för dig

Dörrlåsning med mekaniska
låsanläggningar
Allt från egen
tillverkning

Dörrlåsning med elektroniska
låsanläggningar

Passer-, medie- och låshantering

Komplett rådgivning

Varaktig ekonomi

Passerkontroll vid
säkerhetskritiska områden

Bindande partnerskap
Utbildningsinstitutioner

Vårt företag

Effektiv organisation

150
erfareånrs
het

Enkla att använda

Medarbetar-, besökaroch leverantörshantering

Hälsosektorn
Och många
andra
branscher

Myndigheter och regeringsbyggnader

Personseparering och system
för betalt tillträde

Registrering av tid och driftdata

Heltäckande passerlösning från egen tillverkning
Intelligenta tillträdeslösningar är idag en central del av
säkerhetskoncepten inom många branscher. THINK | 360°
är en filosofi om att inte ”bara” erbjuda innovativa
produkter utan i första hand omfattande lösningar.

Prisbelönt design

Omfattande säkerhet

Övertygande teknologi

THINK | 360° är vårt löfte att vara med dig hela vägen
från rådgivningen via planeringen till genomförandet.
Det ger en optimal och en framtidssäkrad investering.
Läs mer på www.dormakaba.com/think360

Lokala återförsäljare

Varaktig ekonomi

Produkter från egen tillverkning

Omfattande säkerhet

Prisbelönt design

Användarvänliga lösningar

Effektiv organisation

Komplett rådgivning

Smart teknik
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