
Berøring er 
nøkkelen til døren

dormakaba TouchGo
Enkel sikkerhet
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Med den elektroniske låsen dormakaba TouchGo slipper 
du å lete etter nøkkelen. Det er nok at du berører 
dørhånd taket, så låses døren opp uten nøkkel eller brikke. 
Uansett om det er i boligen din, på kontoret eller i offentli-
ge rom, så er TouchGo perfekt for alle som setter pris på 
å kunne åpne låste dører på en enkel og sikker måte.

Det regner og du har hendene fulle av vesker og poser, 
med posten under armen, og du står foran den låste 
døren din. Selvfølgelig ligger nøkkelen lengst nede i vesken. 

Eller den klassiske situasjonen i arbeidsdagen der du bare 
har noen få minutter igjen til det viktige møtet begynner. 
Du tar med deg mobiltelefonen, legger pennen oppå 
dokumentene dine og går ned trappen til møterommet. 
Med andre ord har du hendene fulle!
Problemet er at nøkkelkortet ditt er i innerlommen på 
jakken, og den minste bevegelse fører til at du mister 
dokumentene dine. Kjenner du deg igjen? Hadde det ikke 
vært deilig i en slik situasjon om noen kunne være så snill 
og åpne døren for deg?

TouchGo låser opp døren for deg!

Lei av å lete etter nøklene?



3

TouchGo

Det som før bare fantes i science fiction-filmer, har 
blitt virkelighet – dører åpnes uten at man må finne 
fram en nøkkel.

Grunnlaget for TouchGo-produktene er RCID-teknologien 
(Resistive Capacitive  Identification), som er utviklet av 
dormakaba. Alt du trenger å gjøre er å berøre dørhåndta-
ket for å sjekke om du har tillatelse til å åpne døren. Det 
spiller ingen rolle om TouchGo-transponderen er i jakken, 
lommen eller om den er festet i beltet eller på armen. 

Det er mange fordeler med TouchGo! Du trenger ikke lete 
etter en nøkkel eller et kort lenger, hendene dine er frie, 
og likevel får du den høye sikkerhetsstandarden som 
 dormakabas pålitelige elektroniske adgangssystem tilbyr. 

For deg som har behov for adgangskontroll, gir det doble 
fordeler. TouchGo kan integreres med de elektroniske 
RFDI-systemene våre og kan dermed bruke CardLink- 
funksjonen!

Teknologien er basert på kroppens naturlige elektrostatiske 
ladning.

TouchGo løser problemet
Berøring er nøkkelen til døren din
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TouchGo er den perfekte løsningen for alle som ikke bare 
krever sikkerhet, men også enkel bruk. Låste dører låses 
opp helt naturlig ved at du bruker håndtaket, og du kan 
enkelt komme inn. Hvis du mister transponderen, kan den 
enkelt slettes og en ny kan like enkelt programmeres. 

TouchGo dørtrykkeenhet kan kompletteres med sylindre 
i det aktuelle låsesystemet og monteres på låskassen 
i henhold til norsk standard, noe som forenkler monterin-
gen og gjør bruken enklere. 

Programmeringen
Programmeringen av TouchGo er veldig enkel. Du starter 
programmeringen ved å berøre dørhåndtaket med 
mastertransponderen. Nå kan alle ønskede bruker-
transpondere programmeres inn, én etter én, ved berøring 
av dørhåndtaket. Prosessen avsluttes med at dørhånd-
taket berøres en gang til med mastertransponderen.

Sikkerheten
Det viktigste målet for alle låsesystemer er sikkerhet. Med 
TouchGo får du både økt sikkerhet og enklere bruk. 
Transpondere som du har mistet kan enkelt avprogram-
meres, og dermed unngår du sikkerhetsrisikoer og dyre 
utbyttinger av hele låsesystemet. Dessuten tilbyr Touch-
Go bruk gjennom å være “åpen” som dem som skal ha 
tilgang, mens døren forblir låst for alle andre. 

Både sikker og enkel
TouchGo for boligen din

Enkel programmering av transponderne 
via dørhåndtaket.

TouchGo 
Dørbeslag

TouchGo 
brukertransponder 
(nøkkelring)

TouchGo 
Mastertransponder 
(programmering)
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Maksimal beskyttelse for anlegg 
takket være enkelt programmerbar 
brukertransponder.

 c-lever med TouchGo-
funksjonen og RFID 
E310

TouchGo 
brukertransponder 
med RFID (kortholder)

TouchGo brukertransponder 
med RFID (nøkkelring)

Med TouchGo-kortholder kan dere enkelt integrere Touch-
Go-funksjonen med den adgangskontrollen dere allerede 
har, og samtidig bruke eksisterende kort (media) i andre 
dører som ikke har behov for den enkle bruken hos TouchGo. 
TouchGo kan integreres med andre produkter for program-
mering med dormakaba programvare. Om det er mekanis-
ke låsesystemer, elektroniske standalone- eller onli-
ne-systemer spiller ingen rolle.

Med TouchGo-funksjonen integreres egenskapene i 
beslaget med c-leverfuksjonenene. For å kunne utnytte 
fordelene med nøkkelfri adgang, trenger du bare en aktiv 
TouchGo-transponder. På den måten beholder du 
RFID-funksjonene og kan samtidig nyte godt av den enkle 
bruken som TouchGo tilbyr.

Programmeringen
Programmeringen av TouchGo E310 skjer på samme måte 
som med andre produkter i standalone- sortimentet. RFID 
kortet synkroniserer automatisk rettighetene med  
TouchGo  enheten. Deretter er dørbeslaget klart til bruk. 

Sikkerheten
Også her oppfylles mange ønsker, siden c-lever med 
TouchGo-funksjon integreres med de aktuelle sikkerhets-
konseptene. Systemet ditt forblir like sikkert som før: 
TouchGo er et tilvalg for enkel bruk som ikke påvirker 
sikkerheten sin og som garanterer en høy grad av investe-
ringsbeskyttelse.

Fullstendig integrasjon
TouchGo på arbeidsplassen din
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TEXT TO BE 
TRANSLATED BY 
LOCALS

TEXT TO BE 
TRANSLATED BY 
LOCALS

En verden av TouchGo 
TouchGo-produkter kan brukes i bygårder, aldershjem eller demenshjem og kontorbygg.  
Du kan åpne dørene uten å måtte få frem en nøkkel - tilgangskontroll er mer enn  
bare å åpne dører og trykke på knapper. Bli kjent med verdenen til TouchGo.
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Til hjemmet - den fristående lösningen

Til selskapet - den professionella kombinationen med RFID

c-lever pro E310 med TouchGo  
og RFID funksjon
• 1000 brukere kan programmeres inn
• RCID- og RFID-gjenkjenning
• Kan integreres med dormakaba 

frittstående og direkte tilsluttede 
miljø

• Prisbelønnet design

TouchGo korthållare
• Kombinerer RFID-legitimasjon med 

TouchGo-funksjonaliteten

TouchGo access medium
• TouchGo-transponder i kombinasjon 

med RFID-teknologi
• I svart eller hvitt

c-lever pro E110 ned TouchGo   
• 100 brukere kan
   programmeres inn
• Lydsignal for “adgang”
   og “adgang nektet”

Programmeringstransponder
• TouchGo mastertransponder

Användartransponder
• TouchGotransponder som nøkkelring 

og kortholder 
• I svart eller hvitt

TouchGo sortimentet

Iconic Award 
C-lever pro vant i kategorien 
„produkt“ den beste prisen.

German Design Award  
C-lever pro mottok Special 
2017-prisen i kategorien 
„Building and Elementer “.



www.dormakaba.com
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Autorisert partner

Vårt engasjement for bærekraft

Vi forplikter oss til å fremme en bærekraftig utvikling i hele
verdikjeden vår, som samsvarer med vårt økonomiske, miljømessige og
samfunnsansvar med tanke på nåværende og fremtidige generasjoner.

Bærekraft på produktnivå er en viktig, fremtidsrettet
tilnærming for byggebransjen. For å kunne gi kvantifiserbare
opplysninger om et produkts miljøeffekter gjennom hele dets
livssyklus fremstiller dormakaba miljøprodukterklæringer
(EDP-er), basert på helhetsvurderinger av levetiden.

Mer informasjon er tilgjengelig på www.dormakaba.com.

Dørlukkere,  
lås og beslag

Inngangs- 
systemer

Elektronisk  
adgangskontroll 
og data

Glass  Systemer Låssystemer Safe  
Låser

Hotell 
 Systemer

Service


