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Kaba evolo - Prehl'ad výhod

Dokonalá bezpečnosť – aj pri • 
strate prístupového média
Inteligentné programovanie - • 
individuálne a skupinovo-
špecifické prístupové 
opatrenia, aj dočasne 
obmedziteľné
Decentralizované efektívne • 
zadávanie aktuálnych 
prístupových oprávnení 
Všestranné – pre každú • 
situáciu vhodný produkt 
Dlhodobé zabezpečenie • 

investície - možnosť 
postupného rozšírenia a 
integrácie do nadradených 
systémov 
Modulárne - jednoduché • 
doplnenie a rozšírenie 
existujúcich mechanických 
uzatváracích systémov
Jednoduché ovládanie - softvér • 
má prehľad o celom zariadení
Minimálna údržba - vďaka • 
kvalitným materiálom a 
premyslenej technike
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Kaba evolo - flexibilná 
organizácia

Digitálne a komfortné
Súčasná doba je ovplyvnená 
zmenami a dynamickými 
trendmi:  Obchodné oblasti sa 
menia, tímy rastú, nové 
priestory a budovy sa 
obsadzujú - väčšinou z jedného 
dňa na druhý. V takýchto 
prípadoch je nevyhnutné konať 
bez rizika a efektívne. 

Kaba tieto potreby rozpoznala a 
vytvorila inovatívny systém 

prístupov, ktorý ponúka 
spoľahlivú ochranu - v každej 
situácii.

Kaba evolo je rozsiahly systém 
prístupov a dôsledný vývoj
smerom k flexibilite a 
progresívnosti. Kaba evolo sa 
rozrastá s Vami - či už je 
potrebné rozšíriť mechanický 
alebo elektronický uzatvárací 
systém.

Intuitívne ovládanie
Jednotlivé prístupové média sa 
dajú pohodlne konfigurovať na 
praco-visku. Dodatočne existuje 
možnosť, prístupy užívateľom 
prideľovať decentralizovane.

Dodatočné úpravy je možné 
vykonávať manuálne 
prostredníctvom 
programovacích médií a to 
kedykoľvek priamo na dverách. 
Pre Vás to znamená: úplnú 
nezávislosť. 

Pri komplexných uzatváracích 
systémoch s veľkým počtom 
prístupových médií sa 
odporúča spravovať oprávnenia 

prostredníctvom PC – k tomu je 
k dispozícii výkonný, 
jednoducho ovládateľný softvér 
KEM. 

Kaba CardLink umožňuje na 
prístupové médium ukladať 
časovo obmedzené, 
individuálne oprávnenia. Bez 
ohľadu na to, či sú dvere v 
budove prevádzkované online 
(spojené káblom) alebo 
nezávisle (bez kábla), je možné 
ich obsluhovať pomocou 
jedného prístupového média. 
Celé zariadenie sa takto dá 
centrálne spravovať.

Prehľad prvkov produktu Kaba 
evolo:

Digitálna vložka Kaba bola • 
úplne novo koncipovaná a 
ponúka akustické ako aj optické 
usmerňovanie užívateľa. 
Kaba c-lever je digitálne • 
kovanie, ktoré je vhodné pre 
všetky bežne v predaji dostupné 
zámky. 
Nový koncept c-lever compact • 
umožňuje nezávislosť zámku 
od uzatváraciej vložky pri 
najkratšej dobe montáže - aj na 
sklenených dverách. 
Čítačka Kaba je optimálna pre • 
riadenie rôznych uzatváracích 
súčastí ako napríklad otváračov 
dverí, motorových zámkov, 

závor alebo posuvných dverí.
Kvalitný update terminál Kaba • 
je elegantné riešenie 
efektívneho prideľovania 
oprávnení.
Stolová čítačka Kaba - • 
pohodlné programovanie 
nových prístupových médií 
priamo prostredníctvom USB 
rozhrania. 
Nový Kaba Programmer • 
komunikuje bezdrôtovo s 
komponentmi dverí a importuje 
alebo exportuje relevantné 
prístupové údaje.
Administračný softvér KEM • 
ovláda celý plán zapojenia ako 
aj všetky dverové a systémové 
udalosti.

Kaba CardLink - bezdrôtovo a 
bezpečne

Oprávnenia a ďalšie informácie 
sa s Kaba CardLink ukladajú na 
prístupové médium. Takto je 
možné pohodlne, bez 
komplikácií a rýchlo prideľovať 
a odoberať osobám prístup - 
individuálne a presne podľa 
miestností.

Stratené prístupové 
média nepredstavujú 
žiadne bezpečnostné 
riziko, oprávnenia 
bežia automaticky 
cez Kaba CardLink.

Kaba evolo - Komponenty


