
Kaba  
evolo smart

Sikker adgang
Simpel konfiguration



Den smarte 
adgangsløsning

Nye og midlertidigt ansatte, folk der forlader virksom-
heden og tabte nøgler, gør det tidskrævende og svært 
for virksom heder at kontrollere hvem som har adgang til 
deres faciliteter. Det er omkostningstungt men også en 
direkte trussel mod virksomhedens sikkerhed. En moderne 
elektronisk styring giver virksomheder kontrol over ad-
gangen til deres faciliteter. Evolo Smart fra  dormakaba 
er særligt velegnet til små virksomheder, som ønsker en 
nem og effektiv styring af deres døre. Via en Smart APP 
styrer virksom heden adgangen til dørene og ændrer 
adgangsrettigheder. Evolo Smart giver virksomheder 
kontrol over deres faciliteter – på en nem og enkel måde 
med en Smartphone.

Selv små virksomheder som 
tankstationer, butikker og 
håndværkere har brug for en 
effektiv løsning for adgangs-
kontrol. Kaba evolo smart er 
den perfekte løsning.



Den smarte løsning 
til små virksomheder



01

03

02

04

01
Digital cylinder
Den findes i forskellige versioner 
og kan ganske enkelt erstatte 
en eksisterende mekanisk 
cylinder. Det innovative design 
er imponerende.

02
c-lever
Det er egnet til indvendige og 
udvendige døre. c-lever har 
et højt sikkerhedsniveau hvor 
adgangsrettighederne er 
krypteret. Løsningen er 
bruger venlig og egnet til 
det defleste døre.

03
c-lever compact
Let at eftermontere, på 
næsten alle låse og døre. 
Denne bekvemte løsning er 
ideel til glasdøre og imponerer 
med sit moderne design. 

04
Læser
Til indvendige og udvendige 
døre: Væglæseren er det rigtige 
valg til automatiske døre. Vælg 
mellem forskellige versioner.

Udnyt de gennemprøvede Kaba evolo 
komponenter for at sikre dine døre. 
 Af hængig af dine behov, er der forskellige 
versioner og adgangsmedier for at give 
dig den optimale løsning. 

Kaba evolo komponenter er standalone 
komponenter. Det betyder, at du ikke har 
brug for yderligere ledninger til dine døre. 

Hvis du bruger traditionelle mekaniske 
cylindre, kan du skifte til Evolo Smart med 
minimal installation. Du skal blot erstatte 
den eksisterende mekaniske cylinder med en 
elektronisk udgave. Systemet kan ydermere 
udbygges og opgraderes fordi den elektron-
iske Evolo digital cylinder kan indgå i større 
adgangskontrol løsninger fra dormakaba. 
Kontakt os for yderligere rådgivning.

Den nemme løsning  
– enkelt og sikkert



Scan 2D kode

DørkomponenterBrugermedier **

Programmering

Smartphone *** 
til programmering

Enkel konfiguration via smartphone

Evolo Smart APP til Andorid smartphones, kontrollerer 
hvilke personer der har adgang til dine døre. Du skal 
blot trykke på tidsprofil, hvis udvalgte personer kun skal 
have begrænset adgang. Dørstatusoplysninger vises 
også  direkte på din smartphone. Brug denne app til at 
 indkode nye adgangsmedier, annullere mistede medier 
og til opdatering af døre ved hjælp af NFC *. Og bedst 
af alt: Du behøver ikke en internetforbindelse for at udføre 
nogen af disse processer. Kun til installation af appen.

* NFC: Near Field Communication

Applikation og fordele
• Perfekt til mindre virksomheder med få døre
• Hurtig programmering af nye medarbejdere
• Nem sletning af mistede medier
• Nem tidsbaseret begrænsning af adgang
• Sikre medier takket være avanceret teknologi
• Direkte scanning af adgangsmedier med 2D kode
• Sikkerhed kontrolleret med et separat 

 programmerings kort
• Nem migration i større Kaba systemer

Sådan virker det:
Administrer døre lettere i fremtiden. 
Alt du behøver er en smartphone.

Programmeringskort

 ** Nøgle med QR kode er ikke tilgængelig ved lancering
 *** NFC-aktiveret; Android fra V4.4



dormakaba Danmark A/S
Roholmsvej 10A
2620 Albertslund
Danmark
T: +45 44 54 30 00
www.dormakaba.com
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Autoriseret partner


