
Inteligentne okucie - 
Kaba elolegic c-lever 

Zamek i wkładka są niezależne 

Każde drzwi posiadają niezależny system kontroli dostępu 

Łatwy w programowaniu i obsłudze 

Sygnalizacja optyczna i akustyczna 

Łatwy montaż bez doprowadzenia przewodów 

•

•

•

•

•



Produkty Kaba elolegic 

Rodzina produktów Kaba elolegic to 

nowoczesny system kontroli dostępu, 

który oparty jest na technologii bezdo-

tykowej transmisji danych LEGIC®. 

Elementy, takie jak wkładki i zamki 

mechatroniczne, wkładki sterowane 

elektronicznie, czytniki, klucze, karty i 

okucia tworzą dopasowany do potrzeb, 

elastyczny i bezpieczny, niezależny 

system kontroli dostępu. 

W celu łatwego zarządzania elektro-

nicznym lub mechatronicznym układem 

zamykającym system uzupełnia progra-

mator i oprogramowanie.

Kaba elolegic c-lever 

Jednym z elementów rodziny produktów 

Kaba elolegic jest elektroniczne okucie 

elolegic c-lever. 

Dzięki bezdotykowej aktywacji układu 

elektronicznego i odczytowi nośnika 

LEGIC® obsługa urządzenia jest wyjąt-

kowo łatwa i bezpieczna. Zezwolenie 

lub odmowa dostępu są sygnalizowane 

użytkownikowi w łatwo rozpoznawalny 

sposób: optycznie i akustycznie.

Cechy charakterystyczne 

To mechatroniczne okucie przekonuje 

zwiększoną łatwością obsługi, szlachet-

nym wzornictwem oraz kompaktowymi 

wymiarami. Klucze, karty i inne nośniki 

są bezdotykowo rozpoznawane przez 

wbudowany w okucie układ elektronicz-

ny. 

W przypadku odczytania sygnału z 

odpowiedniego nośnika, zewnętrzna 

klamka sprzężona zostaje z napędem i 

drzwi mogą zostać otwarte przez okres 

pięciu sekund. Czas, w którym drzwi 

otwarte są na stałe, można zapro-

gramować dzięki funkcji TimePro, np. 

kiedy dostęp w ciągu dnia nie wymaga 

identyfikacji. Chip typu Legic umożliwia 

dodatkowo inne zastosowania, takie jak 

zarządzanie czasem, płatności bezgo-

tówkowe, rejestrację itp. 

Zakres zastosowań 

Urządzenie charakteryzuje wyjątkowo 

szeroki wachlarz możliwych zastoso-

wań. W zależności od potrzeb klientów 

i warunków w budynku można dobrać 

odpowiednie rozwiązanie. Wybierając 

odpowiednią linię produktów Kaba 

elolegic można dobrać funkcję właściwą 

dla żądanej organizacji systemu dostę-

powego.  

T-Line 

Dostęp dla dużej liczby nośników 

przypadających na okucie, na stałe lub 

okresowo z funkcją czasową i pamięcią 

zdarzeń.

U-Line 

Możliwe zapisywanie zdarzeń w nośniku 

(funkcja mobilna).

Miejsca zastosowania 

uniwersytety- szpitale- 

banki/firmy ubezpieczeniowe 

budynki państwowe/komunalne 

przemysł- lotniska itd. 

•

•

•

•

Elastyczność na miarę oczekiwań: 
„inteligentne okucie“ Kaba elolegic c-lever 

Państwa korzyści 

Proste przekształcenie istniejących   

mechanicznych zamków drzwiowych w  

mechatroniczny, niezależny system  

kontroli dostępu 

Niezależne połączenie zamka i wkładki 

Podwyższona niezawodność przy   

maksymalnej elastyczności 

Prosty i szybki montaż 

Bez układania kabli 

•

•

•

•

•

Dostępne w dwóch szerokościach   

okucia (38,5 i 54 mm) 

Prosta konserwacja 

Łatwe programowanie i obsługa 

Sygnalizacja optyczna (czerwony/  

zielony) i akustyczna 

Energooszczędny układ elektroniczny  

w okuciu po wewnętrznej stronie drzwi 

Elastyczne programowanie czasowe 

dla stałego i/lub okresowego dostępu 

•

•

•

•

•

•

oraz funkcje 'dzień/noc' oraz 'biuro' 

(TimePro)

Do 2400 nośników dla układu   

elektronicznego

Pamięć ostatniego 1000 zdarzeń w  

urządzeniach T-Line 

Możliwość zastosowania w drzwiach  

awaryjnych

Możliwość zintegrowania z systemem  

kontroli dostępu online Kaba Exos 

•

•

•

•

Efektywne i inteligentne - 
okucie niezależne od zamka 



Kaba elolegic c-lever - 
kompaktowe rozwiązanie 

Programowanie 

Uprawnienia mogą być programowane i 

zarządzane z pomocą nośników Master, 

komfortowego programatora oraz opro-

gramowania PC 

Dane techniczne 

Zasilanie elektryczne: dwie typowe 

baterie alkaliczne AA 

Oznaczenie: CE 

Liczba nośników dla użytkowników   

Master: maks. 200 na okucie Liczba 

nośników dla użytkowników: maks 2400 

na okucie 

•

•

•

Klasa ochrony: okucie zewnętrzne IP54 

(wodoszczelne) 

Temperatury: 

Osłona zewnętrzna: -25ºC do +70ºC 

Osłona wewnętrzna: ±0º do + 50º C 

Wilgotność powietrza: 0 do 95% rH, 

bez kondensacji

Wersje Standard: 

Stal szlachetna 

Szerokość okucia 38,5 mm (wersja 

wąska) 

Rozstaw otworów od 57 do 94 mm 

Dla wkładki Europrofi l 17 mm 

•

•

•

•

•

•

•

T-Line 

Panewka z tworzywa sztucznego

Opcje: 

Aluminium

Szerokość okucia 54 mm (wersja 

szeroka) 

Dla wkładki okrągłej 22 mm 

U-Line 

Łożysko ślizgowe 

Baterie litowe

Różne wersje klamek 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Inne produkty rodziny elolegic

Wkładka digitalna Kaba elolegicCzytnik Kaba elolegic Wkładka Kaba elolegic Kompakt
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Kaba Polska Sp. z o.o. 

ul. Kontuszowa 22A

PL 01-345 Warszawa

Telefon +48 (22) 665 88 27

Fax +48 (22) 665 88 62

www.kaba.pl

Autoryzowany Przedstawiciel

 Certyfikowany System Zarządzania

 ISO 9001:Reg No. Q1530367

 Zastrzegamy sobie możliwość  

 wprowadzenia zmian technicznych


