Wireless

c-lever compact
Mere end et dørgreb
Smart kontrol af din adgang
Du åbner døren helt naturligt:
Efter at have vist adgangs
mediet lyser enheden grønt, og
du kan åbne døren som normalt
ved hjælp af grebet.
Præcis styring af sted- og tids
bestemt adgang for et næsten
ubegrænset antal brugere. Du
bestemmer adgangsrettig
hederne og ændrer dem nemt
og fleksibelt, i standalone eller
wireless version.
Tilpasser sig til dig
Digitaliser dine adgange med
den elektroniske enhed c-lever
compact, mens du stadig
uafhængigt kan benytte det
mekaniske låsesystem. Afhæn
gigt af installationen beholder du
den eksisterende cylinder og lås.
RFID-adgangsmediet kan
benyttes til flere andre
anvendelser, som allerede er
i brug i virksomheden.

Æstetisk og praktisk
c-lever compact byder på et
smukt design i kombination med
det største udvalg af funktioner.
Det er ideelt til indvendige døre,
hurtig montering, effektiv
styring af adgang og mulighed
for wireless.

Oversigt over fordelene:
• Den ideelle løsning til glasdøre
og indvendige døre
• Den mest enkle montage
uden kabler – også i omvendt
position
• Gennemgående og design
præmieret produktfamilie
med en lang række fantastiske
komponenter som læser,
digital- og mekatronikcylinder
• Understøtter NFC
(Near Field Communication)

Takket være den innovative og
unikke konstruktionsmetode kan
det også monteres omvendt: En
stor fordel ved døre, hvor der kun
er lidt plads til rådighed, som fx
glasdøre, eller døre hvor cylinderen
sidder over grebet (Skandinavien,
Asien).
c-lever compact er ideel til
kontorer, offentlige bygninger
eller detailhandelen, og fås også
med Wireless-funktion, hvorved
adgangsrettighederne justeres
nemt og i realtid fra pc'en. Det
giver store fordele ved program
mering, vedligeholdelse og giver
den største sikkerhed.

Har du spørgsmål? Vi rådgiver
dig gerne og glæder os til at
høre fra dig.
dormakaba Danmark A/S
Roholmsvej 10A
2620 Albertslund
T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk

Funktioner

Tekniske specifikationer
Understøttede RFID-standarder
• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)

Gennemtænkt design
Baseret på sine styrker er denne elektroniske enhed blevet nykonstrueret: Den
er uhørt enkel at monterer med blot to skruer og derfor specielt egnet til
glasdøre. Den omstiller hurtigt et mekanisk greb til en elektronisk styret dør.
Innovativt ingeniørdesign sørger for, at strømforsyningen med normale
batterier rækker til op til 60.000 døråbninger.

c-lever compact
standardposition

Design
• Standard, halv
Optioner
• Afdækning i sort eller hvid
• Valgfri grebsdesign
Mål
• 54,7 × 122,8 × 21,9 mm (B × H × T)
• Min. dornmål 30 mm, afhænger
af dør og lås

c-lever compact, omvendt position
Skandinavien, Asien

Strømforsyning
• Lithiumbatterier 2 × 1.5V, AAA

Nem planlægning
c-lever compact er uafhængig af lås og cylinder. Det er ideelt, når der skal
skiftes til et elektronisk adgangssystem – udskiftningen af et mekanisk greb
udvider dit låsesystem til et elektronisk adgangskontrolsystem.

Miljø / levetid
• Temperatur: –25 °C til +70 °C
• Beskyttelsesklasse: IP54
• Luftfugtighed: 0–95%, ikke
kondenserende
• Levetid batterier ved 20 °C:
op til 60.000 cyklusser eller 3 år

Problemfri montage
Installeres nemt på alle slags indvendige døre af træ, glas eller metal. Eksisteren
de borehuller i døren kan som regel genbruges: Montering sker på få øjeblikke.
Programmering
c-lever compact egner sig både til enkelte døre og som element i et større
adgangskontrolsystem. Der er mulighed for forskellige programmeringer:
• Manuel programmering: Her har du ikke behov for software, da du via
mastermediet programmerer direkte på den aktuelle enhed.
• Med programmeringsenhed: Whitelist-programmering på pc'en via
Kaba evolo Manager (KEM) og overførsel via en programmeringsenhed.
• Med Kaba CardLink: Rettighederne gemmes på adgangsmediet. Brugeren
kan hente og opdatere sine rettigheder på en opdateringsterminal, eller på
en opdateringslæser. De aktuelle døre skal ikke omprogrammeres.
• Med Wireless-funktion: Rettighederne kan nemt overføres direkte fra
computer til adgangskomponenterne.
• CheckIn-drift: Kaba evolo Manager software giver mulighed for en helt
speciel "CheckIn-drift", der klarer adgangen hos mindre hoteller og pensio
nater. Med bordlæseren, der via usb er tilsluttet pc'en, programmeres
adgangskortene individuelt, når gæsterne ankommer.

Flere detaljer og bestillingsinformation
findes i det tilhørende Kaba evolo
katalog eller i systembeskrivelsen.
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Vigtige Kaba evolo funktioner
• Kan håndtere et ubegrænset antal adgangsmedier
• Hændelseshukommelse på op til 2.000 hændelser på døren
54,7 (kan slås fra)
• 15 konfigurerbare tidsprofiler med hver 12 tidsvinduer
• 20 ferieperioder og 64 specialdage
• Tidsmæssigt begrænset tildeling af brugerrettigheder (validering)

Certifikater (under udarbejdelse)
• Byggebeslag: EN 1906, klasse 3
• Brandsikring: DIN 18273
(testet iht. EN 1634-1)
• Nødudgang: EN 179 (i forbindelse
med tilhørende greb og låse)

da Med forbehold for eventuelle fejl og/eller ændringer

German Design Award
c-lever compact fik i
kategorien „Building and
Elements“ Special.

