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c-lever pro
Højeste sikkerhed
Sikkerhed og design i ét
Det nye elektroniske langskilt
c-lever pro tilbyder et fint,
gennemtænkt design kombineret
med et bredt udvalg af funktioner.
Dermed falder den rigtigt godt ind
i rækken af prisvindende evolo-
produkter.
c-lever pro er som skabt til
yderdøre eller døre med højere
sikkerhedskrav, da den udover
indbruds- og brandsikring også
har løsninger til flugtveje og
nødudgange. Førsteklasses
materialer opfylder de højeste
krav inden for robusthed, vejr
bestandighed og sikkerhed.
Præcis styring af sted- og tids
bestemt adgang for et næsten
ubegrænset antal brugere. Du
bestemmer adgangsrettighederne
og ændrer dem nemt og fleksibelt,
direkte separat, fjernbetjent eller
online.

Teknologien findes
c-lever pro understøtter de
seneste RFID-teknologier og findes
med wireless-funktion. Adgangsrettigheder justeres nemt og i
realtid fra pc'en. Det giver store
fordele ved programmering,
vedligeholdelse og giver dig den
største sikkerhed.

Fordele
• Egnet til yder- og sikkerhedsdøre (indbrudssikring og
vejrbestandighed)
• Dørovervågning med
Wireless-funktionen
• TouchGo-funktion: Håndfri,
transponderen bliver i lommen
• Understøtter NFC (Near Field
Communication)

Hvis du ikke har den store lyst til
at lede efter nøgler, har du med
dette langskilt også mulighed for
den enkle TouchGo-funktion. Det
vil sige, at c-lever pro registrerer,
om brugeren har en transponder
på sig, og derefter låser døren op,
uden at du skal præsentere et
medie på læseren.
Klar til at arbejde for dig
c-lever pro egner sig med sine
mange varianter til næsten alle
døre både udendørs og indendørs. Uanset om det drejer sig
om virksomheders eller myndigheders indgangsdøre, døre på
plejehjem, sygehuse, universiteter
eller generelle sikringsrum som
server-, lager- eller maskinrum.

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

Tekniske data

Egenskaber
Gennemtænkt design
Du åbner døren helt naturligt. Efter at have vist adgangsmediet, som kan
være kort, brik eller en smartphone, lyser enheden grønt, og du kan åbne døren
som normalt ved hjælp af grebet

Understøttede RFID-standarder
• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)
• OSS-SO (LEGIC advant,
version 1.00)
Varianter
• Skilt: Valgfrit bredt eller smalt
• Afstand mellem huller, gns.: 55 til
105 mm (profilafhængig)
• Europrofil, schweizisk rundprofil,
skandinavisk oval og australsk oval
Optioner
• Afdækning i sort eller hvid
• Valgfrit grebsdesign

Udførsel bredt skilt

Udførsel smalt skilt

Enkel montering
Kan installeres både inden- og udendørs, direkte på døre af træ, plast eller
metal. Eftersom enheden fungere som standalone, kræves der ingen kabler til
enheden. c-lever Pro kan monteres på de fleste låsekasser. Version med eller
uden cylinder kan vælges efter behov.
Programmering
Egner sig både til enkelte døre og som element i et større adgangskontrolsystem. Vælg blandt følgende programmeringer:
• Godkendelse i komponenten:
-- Med programmeringskort
-- Med smartphone-app (evolo smart)
-- Med systemsoftware og overførsel af adgangsrettigheder via programmeringsenheden
-- Nemt og bekvemt fra dit skrivebord via wireless-funktionen
• Rettigheder tildeles på adgangsmediet – de enkelte døre på stedet skal ikke
programmeres. Fås som option med:
-- CardLink
-- OSS-SO (Open Security Standards – Standard Offline)
-- Mobile Access: Adgang med din smartphone via Bluetooth® eller NFC
Vigtige funktioner
Firmwaren understøtter alle dormakaba systemløsninger og tilbyder følgende
vigtige funktioner:
• Antal adgangsmedier:
- Med whitelist, op til 4.000
- Med CardLink, ubegrænset
• Internt ur og konfigurerbare tidsprofiler
• Tidsmæssigt begrænset tildeling af brugerrettigheder (validering)
• Log på de seneste 2.000 hændelser (kan deaktiveres)
Flexibel produktportefølje
Produktporteføljen indeholder flere produkter i samme serie, som kan kombineres efter kundens behov. c-lever Pro kan integreres i alle dormakabas
systemer, både som standalone system eller online.
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Certifikater (under udarbejdelse)
• Byggebeslag: EN 1906,
brugsklasse 4
• Brandsikring: DIN 18273 (testet
iht. EN 1634-1)
• Nødudgang: EN 179 (i forbindelse
med tilhørende greb og låse)
• Panikdøre: EN 1125 (i forbindelse
med tilladte paniktrykstænger)
Bemærk: Omfanget af produktets funktioner
afhænger af det valgte systemmiljø.
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c-lever pro, standardudførsel. Type 2621 (smal) og 2622 (bred)
2019.12.11

Miljø / levetid
• Temperatur: – 25 °C til +70 °C
• Beskyttelsesklasse: IP55
• Luftfugtighed: 0–95%,
ikke kondenserende
• Levetid på batterier ved
20 °C: Op til 150.000 cyklusser
eller 3 år

Iconic Award
dormakaba c-lever pro modtog
prisen i kategorien ”Product”
best of best.
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Strømforsyning
• Lithiumbatteri 2 × 1,5 V A A, eller via
S-modul 12 – 24 V. AC/DC
• Hvis S-modul og ToughGo vælges
samtidig skal der bruges et støj
filter i installationen
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Mål (B × H × D)
• Smalt beslag: 39,8 × 298 × 21 mm
• Bredt beslag: 53,6 × 298 × 21 mm
• min. dornmål 35 mm; 25 mm med
buede greb

Med forbehold for eventuelle fejl og/eller ændringer

German Design Award
dormakaba c-lever pro modtog
prisen i kategorien ”Building
and Elements” Special.

