
Mobile Access

Wireless

c-lever compact
Mere end et dørgreb

Smart kontrol af din adgang
Du åbner døren helt naturligt. 
Efter at have vist adgangsmediet 
lyser enheden grønt, og du kan 
åbne døren som normalt ved 
hjælp af grebet.

Vælg det adgangsmedie, der 
passer til dine behov – det kan 
være et kort, en nøglebrik, en 
nøgle med RFID eller din mobil
telefon. Adgangsmediet kan 
normalt benyttes til andre 
anvendelser, som allerede er 
i brug i virksomheden.

Design og funktion
clever compact byder på et 
prisvindende design i kombination 
med et bredt udvalg af funktio
ner. Du styrer adgangen præcist, 
sted og tidsbestemt, for et 
næsten ubegrænset antal 
brugere. Du bestemmer adgangs
rettighederne og ændrer dem 
nemt og fleksibelt, i standalone 
eller wirelessversion. 

Integrerbar og wireless
clever compact kan integreres 
i de fleste dormakaba system
løsninger og understøtter de 
seneste RFIDteknologier. 

Med wirelessfunktionen kan 
du overføre dine adgangsrettig
heder fra din pc til døren tråd
løst. Udnyt fordelene i forhold 
til sikkerhed, programmering 
og vedligehold.

Praktisk og fleksibel
Digitaliser din adgang med det 
nye elektroniske dørgreb clever 
compact, samtidig med at du 
uafhængigt kan benytte det 
mekaniske masternøglesystem. 
Du kan fortsat bruge dit dørgreb 
og – afhængig af installationen 
– kan du også beholde cylinder 
og lås.

clever compact er designet til 
indvendige døre, fx i kontorer, 
offentlige bygninger eller detail
handelen. 

Fordele

Effektiv løsning 
Til stort set alle døre – træ, 
metal og glas. 

Nem installation
Trådløs montering.

Integration
Kan integreres med andre 
dormakabakomponenter.

Mobile Access-funktion
Brugere kan modtage adgangs
rettigheder via dormakaba 
appen på deres mobiltelefon.

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
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Egenskaber Tekniske specifikationer

Understøttede RFID-standarder
• LEGIC (advant & prime)
• MIFARE (DESFire & Classic)
• OSSSO version 201710  

(LEGIC advant, MIFARE 
DESFire)

Versioner
• Med indvendigt mekanisk 

håndtag inkluderet
• Til brug med eksisterende 

internt håndtag

Optioner
• Afdækning i sort eller hvid
• Valgfrit grebsdesign 

Mål
• 54,7 × 122,8 × 21,9 mm 

(W × H × D)
• min. dornmål 30 mm, 

 afhænger af dør og lås

Strømforsyning
• Lithiumbatterier 2 × 1,5 V, AAA

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

Certifikater
• Byggebeslag: EN 1906, 

klasse 3
• Brandsikring: DIN 18273 

(testet iht. EN 16341)
• Nødudgang: EN 179 (i 

forbindelse med tilhørende 
greb og låse)

Bemærk: Omfanget af produktets 
funktioner afhænger af det valgte 
systemmiljø.

Gennemtænkt design
Takket være det innovative design kan clever compact 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.

Hurtig montage
Hurtig montage uden kabler på indvendige døre. Eksisterende borehuller 
i døren kan som regel genbruges: Montering sker på få øjeblikke. 

Nem planlægning
Det elektroniske dørgreb er uafhængigt af lås og cylinder. Det er derfor 
ideelt til kunder, som ønsker at skifte til et elektronisk adgangssystem: 
Udskiftning af et mekanisk greb udvider dit nuværende låsesystem til et 
elektronisk adgangskontrolsystem.

Programmering
clever compact egner sig både til enkelte døre og som element i et større 
adgangskontrolsystem. Vælg blandt følgende programmeringer:
• Godkendelse i komponenten: 

  Med programmeringskort
  Med smartphoneapp (evolo smart)
  Med systemsoftware og overførsel af adgangsrettigheder via 
programmeringsenheden 

  Nemt og bekvemt fra dit skrivebord via wirelessfunktionen
• Rettigheder tildeles via adgangsmediet – de enkelte døre på stedet skal 

ikke programmeres. Fås som option med: 
  CardLink
  AoC (Access on Card)
  OSSSO (Open Security Standards – Standard Offline)
  Mobile Access: Adgang med din smartphone via Bluetooth® eller NFC

Vigtige funktioner
Firmwaren understøtter de fleste dormakaba systemløsninger og tilbyder 
følgende vigtige funktioner:
• Antal adgangsmedier:  med whitelist, op til 4.000
   med CardLink eller AoC, ubegrænset
• Internt ur og konfigurerbare tidsprofiler
• Tidsmæssigt begrænset tildeling af brugerrettigheder (validering)
• Log på de seneste 2.000 hændelser (kan deaktiveres)

clever compact, standardversion, type 2725.

clever compact
clever compact 
Omvendt montag

2019.12.11 da Med forbehold for 
eventuelle fejl og / eller ændringer
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