
PRODUCT FACTSHEET

Chytrá klika  
Kaba evolo c-lever 
Dveřní kování pro všechny případy
Kaba c-lever přesvědčí technologií 3. tisí-
ciletí, uživatelským komfortem  a nadča-
sovým designem. Dodávané na vyžádání 
se zesíleným štítem stává se toto kování 
robustním a zároveň flexibilním elektro-
nickým řešením. Přístupová oprávnění 
mohou být programována dočasně nebo 
trvale. Kování Kaba c-lever je kompatibilní 
se všemi běžně dodávanými dveřními 
zámky, proto ve většině případů není 
třeba zámek měnit. 

Kování Kaba c-lever je součástí rodiny 
produktů Kava evolo a podporuje RFID 
technologie LEGIC a MIFARE jakož i roz-
ličné RFID průmyslové standardy. 

Kaba c-lever je k dostání i v provedení 
TouchGo s technologií RCID. Tím jsou od-
bourány všechny hranice pohodlného ot-
vírání dveří: pouhý dotyk kliky rukou po-
stačí a zámek rozezná, zda je osoba 
oprávněna ke vstupu. Již nikdy více ob-
tížné hledání klíčů nebo karet, - ruce jsou 
volné, a přesto je zaručen vysoký bezpeč-
nostní standard Kaba. 

Vaše výhody na první pohled

 > Nezávislost   
Kování je nezávislé na typu dveřního 
zámku a cyl. vložce, paralelně lze 
provozovat ve stávajících 
mechanických a on-line 
mechanických systémech 

 > Prakticky a rychle - jednoduchá 
instalace na stávající mechanicky 
kontrolované dveře bez nutnosti 
kabeláže  

 > Pohodlná obsluha - intuitivní 
otevírání dveří s Kaba TouchGo  - 
ruka se stává klíčem 

 > Podpora NFC - připraveno pro 
použití s přístroji podporujícími  NFC 

 > Flexibilnost - k dodání jsou rozličné 
varianty pro různá použití 

 > Minimální provozní náklady - nízké 
náklady zaručuje provoz na běžné 
AA baterie 

 > Ochrana investice - systém 
umožňuje funkční nadstavby jakož i 
integraci do stávajících Kaba 
uzamykacích systémů 

Standalone provoz nevyžaduje žádnou 
kabeláž.  Komponenty lze ovládat i cizími 
prvky, což nabízí nezměrný prostor pro 
jeho využití.

Oblasti použití
Kování Kaba c-lever je vzhledem k množ-
ství nabízených variant vhodné jak pro 
venkovní, tak pro interiérové dveře.  Pro 
každý prostor lze pomocí tohoto standa-
lone řešení  organizovat jak skupinová, 
tak jednotlivá oprávnění.   Velmi vhodným 
je toto kování pro řešení vstupních dveří 
bytových domů, kdy jej lze vzdáleně ovlá-
dat domácím telefonem. 

Kam s ním
 > vchodové dveře budov
 > kancelářské prostory
 > domovy seniorů
 > nemocnice
 > sklady, serverovny apod.
 > učebny / posluchárny
 > hotelové a hostovské pokoje 
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Provedení 

Podporované technologie
 > LEGIC (advant & prime) 
 > MIFARE (DESFire & Classic)
 > Kaba TouchGo (RCID) 

Možnosti
 > štít: široký a úzký
 > rozteč 55 až 105 mm
 > Profil vložky: EURO, CH, 
SKANDINÁVIE
 > anténa černá nebo stříbrná
 > volitelné provedení kliky (viz Evolo 
katalog) 

Technická data:

Rozměry (š x v x h)
 > štít úzký: 38 x 281 x 18 mm
 > štít široký: 54 x 285 x 18 mm
 > osová vzdálenost: min. 35 mm (25 
mm s klikou HC, GH, HM, HO)

Napájení
 > 2 x baterie AA 1,5 V 

Životní prostředí / životnost
 > teplota: -25 °C až +70 °C
 > ochrana: až IP55 (vnější strana)
 > vlhkost vzduchu:  0 až 95%,  
bez kondenzace
 > životnost baterií při 20° C:  
až 150.000 cyklů nebo 3 roky 

Certifikáty

 > požární odolnost: DIN 18273 
(zkoušeno dle EN1634-1)
 > odolnost proti vloupání (ES1): DIN 
18257
 > nouzový východ: EN 179 (ve spojení 
s odpovídajícími klikami a zámky)
 > panikové dveře: EN 1125 (ve spojení 
s schválenými panikovými tyčeni) 

Kaba Gmbh odštěpný závod  
Naskové 3  
150 00  Praha 5 

Vlastnosti systému 
 > Intuitivní uživatelské použití: Přístupové RFID  médium je přiloženo ke čtecí 
jednotce . Akustický a světelný signál (zelená/červená) hlásí, zda jde o oprávněný  
nebo neoprávněný pokus o přístup. Otevření dveří probíhá jednoduše stlačením 
kliky. 
 >Mnohostranné použití: Kování může být montováno prakticky na všech venkovních 
a vnitřních dveřích.  V kombinaci s odpovídajícími komponenty jsou možná řešení 
pro nouzové a únikové cesty. K dispozici jsou též komfortní provedení jako např. 
TouchGo nebo PassMode. Funkce PassMode umožňuje jednoduchým stlačením 
tlačítka kliky spojit nebo rozpojit na potřebnou dobu. 
 > Kaba TouchGo technologie: Jedinečné a co ještě v uzamykací technice nebylo: s 
řešením TouchGo přichází vlastní Kaba RCID technologie.  Zámek sám rozezná 
přístupová oprávnění TouchGo transponderu v kapse nebo tašce a uvolní přístup.  K 
dodání v čistě TouchGo technologii (E110) nebo v kombinaci s RFID (MIFARE nebo 
LEGIC) technologií (E310).
 > Vícestupňové nasazení: Kování Kaba c-lever je vhodné jak pro jednotlivé dveře, 
tak jako prvek rozsáhlého uzamykacího systému.  Vždy dle rozsahu nebo 
požadavku nabízí Kaba c-lever průzné úrovně programování:

 > pro méně dveří  manuální programování pomocí programovací karty (na místě)
 > programování prostřednictvím SW Kaba Evolo manager pro menší a středně 
velké systémy
 > programování prostřednictvím SW Kaba Exos 9300 pro rozsáhlé a komplexní 
systémy on-line

 > Integrovaný koncept  Kaba CardLink: Prostřednictvím Kaba CardLink jsou na 
přístupovém médiu uloženy aktuální přístupy z hlediska prostoru a času. Platnost 
ztracených médií vyprší automaticky.
 > Důležité charakteristiky systému Kaba Evolo: 

 > integrovaný bezpečnostní koncept Kaba, zvyšující bezpečnost čipových 
technologií
 > správa neomezeného počtu uživatelských médií v rámci projektu 
 > pamět událostí až 2000 akcí (lze vypnout)
 > 15 volně konfigurovatelných časových profilů vždy po 12-ti časových oknech
 > 20 prázdninových period a 64 svátků
 > Validace uživatelských oprávnění

 > Průběžné portfolio: Paleta produktů Kaba obsahuje další produkty ve stejném 
vynikajícím designu, které lze vzájemně neomezeně kombinovat, a které lze podle 
požadavku zákazníka integrovat do každého Kaba mechanického, stand alone nebo 
on-line systému. Těmi představiteli jsou zejména Kaba digitální vložka, c-lever 
compact, terminály a celá rodina Kaba čteček.  

ISO 9001:2008 certifikované

Váš autorizovaný odborný prodejce

www.kaba-klice.cz
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