
Avaa ovet pelkällä
kosketuksella

dormakaba TouchGo
Mukavaa turvallisuutta
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Elektronisen dormakaba TouchGo -lukitusjärjestelmän 
avulla sinun ei tarvitse etsiä avaimia. Oven avaamiseksi 
riittää pelkkä ovenpainikkeen kosketus. Olipa sitten kyse 
asunnosta, toimistosta tai julkisista tiloista, TouchGo on 
täydellinen ratkaisu kaikille, jotka arvostavat mukavaa ja 
turvallista tapaa avata lukitut ovet.  

Sataa, kätesi ovat täynnä laukkuja ja kasseja, päivän 
posti on kainalossa ja ovi on kiinni. Avain on tietysti 
laukun pohjalla. 

Tai tuttu tilanne työelämästä: Enää muutama minuutti 
aikaa tärkeään kokoukseen. 
Otat mukaasi matkapuhelimen, asetat kynän mukaan 
otettavan asiakirjapinon päälle ja kiiruhdat portaat alas 
jatkaen matkaa kohti kokoustilaa. Toisin sanoen sinulla 
on kädet täynnä.
Ongelmana on, että kulkutunnistees on takkisi 
sisätaskussa ja pienimmästä virheliikkeestä tavarasi 
tippuvat maahan. 
Tuttu tilanne, eikö totta? Olisiko hienoa jos joku juuri tuona 
hetkenä avaisi oven sinulle?

dormakaba TouchGo avaa oven puolestasi!

Oletko kyllästynyt etsimään avaimia?
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TouchGo

Mikä oli aiemmin tuttua vain tieteiselokuvista, on 
nyt todellisuutta: lukot avautuvat ilman, että avainta 
tarvitsee kaivaa esiin.

TouchGo-tuotteiden perustana on Kaban kehittämä RCID 
-tekniikka. Sinun tarvitsee vain koskettaa ovenpainiketta, 
jolloin oviyksikkö tarkistaa kulkuoikeutesi. Sillä ei ole 
merkitystä, onko TouchGo-tunniste taskussa, takissa, 
vyöllä vai kädessä. 

TouchGo tarjoaa monia etuja: sinun ei tarvitse enää 
etsiä avaimia tai kulkukortteja, kätesi pysyvät vapaina, 
ja silti käytössäsi on dormakaban elektronisten 
kulkujärjestelmien todistetusti korkea turvallisuustaso. 

Asiakkaat, joilla on tarvetta kulunvalvontajärjestelmiin, 
saavat nauttia kaksinkertaisista eduista. TouchGo 
voidaan integroida elektronisiin RFID-järjestelmiimme, 
ja sitä voidaan käyttää näin myös CardLink-toiminnon 
kanssa.

RCID -tekniikka (Resistive Capacitive Identification) 
perustuu vartalon luonnolliseen sähköstaattiseen 
varaukseen. 

TouchGo ratkaisee ongelman
Avaa ovet pelkällä kosketuksella
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TouchGo on täydellinen ratkaisu kaikille, jotka edellyttävät 
lukitusjärjestelmältä turvallisuuden lisäksi myös 
mahdollisimman suurta käyttömukavuutta. Ovien lukitus 
avautuu ovenpainiketta painamalla, joten voit kulkea 
ovista helposti. Hävinneet kulkutunnisteet voidaan 
helposti poistaa käytöstä, ja uudet voidaan yhtä 
mukavasti ohjelmoida käyttöön. 

TouchGo-oviyksikkö voidaan varustaa olemassa olevan 
lukitusjärjestelmän sylintereillä, ja se voidaan asentaa 
standardin mukaisiin lukkorunkoihin. Tämä yksinkertaistaa 
asennusta ja lisää käyttömukavuutta. 

Ohjelmointi
TouchGon ohjelmointi on erittäin yksinkertaista. 
Se aloitetaan koskettamalla ohjelmointitunnisteella 
ovenpainiketta. Sen jälkeen kaikki halutut kulkutunnisteet 
voidaan ohjelmoida yksitellen ovenpainiketta 

koskettamalla. Ohjelmointivaihe lopetetaan 
koskettamalla ovenpainiketta vielä kerran 
ohjelmointitunnisteella.

Turvallisuus
Jokaisen lukitusjärjestelmän päätavoitteena on 
turvallisuus. TouchGo lisää sekä turvallisuutta että 
käyttömukavuutta. Hävinnyt kulkutunniste on helposti 
ohjelmoitavissa pois käytöstä. Näin vältytään 
turvallisuusriskeiltä ja kalliilta kokonaisten 
lukitusjärjestelmien vaihtamiselta. Lisäksi TouchGo 
tarjoaa aivan uudenlaista käyttömukavuutta, sillä se avaa 
oven vain niille, jolla on kulkuoikeus, oven pysyessä 
lukittuna muille. 

Yhtä turvallinen kuin mukava
TouchGo asuntoihin

Tunnisteiden ohjelmointi on helppoa 
ja nopeata ovenpainikeen kautta.

TouchGo 
oviyksikkö

TouchGo –
käyttäjätunniste

TouchGo – 
ohjelmointitunniste



5

Paras mahdollinen investointisuoja  
yksinkertaisesti ohjelmoitavien 
tunnisteiden ansiosta.

c-lever, jossa TouchGo ja 
RFID-toiminto

TouchGo 
korttipidiketunniste 
yhdessä RFID:n kanssa

TouchGo käyttäjätunniste 
yhdessä RFID:n kanssa

Täydellinen yhdistelmä toimistoihin: RFID, CardLink -sekä 
TouchGo. C-Lever varustettuna TouchGo ominaisuudella 
yhdistää kulunvalvontaohjelmiston hallittavuuden 
oviyksikön helppoon käytettävyyteen. Oviyksikkö voidaan 
liittää dormakaba RFID maailmaan ja käyttämällä 
CardLink konseptia Kaban järjestelmiin.

C-lever TouchGo yhdistää c-lever -yksikön toiminnot ja 
TouchGo ominaisuuden avaimettoman 
käyttömukavuuden. Tarvitset vain TouchGo tunnisteen ja 
pääset nauttimaan avaimettoman kulun 
vaivattomuudesta samalla kun RFID toiminnot säilyvät 
ennallaan.

Ohjelmointi
TouchGo ohjelmoidaan samalla tavalla kuin muut saman 
tuoteperheen tuotteet. RFID-kortti synkronoi oikeudet 
automaattisesti TouchGo-yksikön kanssa. Sen 
jälkeen oviyksikkö on heti käytettävissä. 

Turvallisuus
Järjestelmä vastaa moniin toiveisiin myös turvallisuuden 
kannalta, sillä TouchGo-toiminnolla varustettu c-lever on 
integroitavissa olemassa oleviin -turvallisuusratkaisuihin. 
Järjestelmäsi säilyy yhtä turvallisena kuin se on ollut 
tähänkin asti: TouchGo lisää käyttömukavuutta ja takaa 
parhaan mahdollisen suojan investoinnillesi.

Täydellinen integroitavuus:
TouchGo työpaikallesi
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TEXT TO BE 
TRANSLATED BY 
LOCALS

TouchGon maailma 
TouchGoa voidaan käyttää kerrostaloissa, vanhuus- tai dementia-kodeissa ja 
toimistorakennuksissa. Voit käydä ovien läpi tarvitsematta avata avainta - kulunvalvonta ei 
ole vain ovien avaamista ja painikkeiden painamista. Tutustu TouchGon maailmaan.
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Kotiin - itsenäinen ratkaisu

Toimistokäyttöön - yhdistelmäratkaisu RFID: n kanssa

c-lever pro E310 jossa TouchGo  
toiminto ja RFID-tunnistus
• 1 000 käyttäjää  

ohjelmoitavissa
• RCID- ja RFID-tunnistus
• Integroitavissa dormakaban 

kulunvalvontajärjestelmiin
• Palkittu muotoilu

TouchGo -kortinpidike
• Yhdistää RFID-henkilökortin ja  

TouchGo -toiminnot

TouchGo -avaimenperä
• TouchGo--tunniste yhdessä  

RFID-tekniikan kanssa
• Musta tai valkoinen

c-lever pro E110 jossa
TouchGo-toiminto  
• 1 00 käyttäjää  

ohjelmoitavissa
• Äänimerkillä ilmaistava ”pääsy“  

tai ”pääsy estetty”
• Palkittu muotoilu

Ohjelmointitunniste
• TouchGo ohjelmointitunniste

käyttäjätunniste 
•  Avaimenperänä
    tai korttipidikkeenä
•  Musta tai valkoinen

TouchGo valikoima

Iconic Award 
C-lever pro voitti kategoriassa 
„Tuote“ parhaan palkinnon. .

German Design Award  
C-lever pro sai kategorian 
Special 2017 -palkinnon 
„Building and Elements“.
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Sitoutumisemme kestävään kehitykseen

Olemme sitoutuneet tukemaan kestävää kehitystä koko
arvoketjumme matkalta taloudellisen sekä ympäristö- ja
sosiaalisen vastuumme mukaisesti nykyisille ja tuleville sukupolville.

Kestävä kehitys tuotteen tasolla on tärkeä, tulevaisuussuuntautunut
lähestymistapa rakentamisen alalla. Jotta on mahdollista antaa kvantitatiivi-
sia
tietoja tuotteen ympäristövaikutuksista koko sen
elinkaaren ajan, dormakaba tarjoaa Ympäristötuoteilmoituksia
(EPD), perustuen holistiseen elinkaaren arviointiin.

Lisätietoja osoitteessa www.dormakaba.com.

Ovensulkijat, 
lukot ja helat

Oviautomatiikka 
henkilöportit

Elektroninen  
kulunvalvonta  
ja data

Lasihelajärjestelmät Lukitusjärjestelmät kassakaappien  
lukitusjärjestelmät

Lodging 
 Systems

Huolto

dormakaba Suomi Oy
Mannerheimintie 113
00280 Helsinki
P: 010-218 81 00
info.fi@dormakaba.com
www.dormakaba.fi


