
Giver fri hænder, 
sikkerhed og 
komfort i hverdagen

dormakaba TouchGo
Hånden er nøglen
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Dét, der tidligere kun fandtes i science fiction-film, er 
blevet virkelighed. Den elektroniske lås dormakaba 
TouchGo er perfekt til alle, der gerne vil kunne åbne låste 
døre på en nem og sikker måde. Uanset om det er i 
hjemmet, på kontoret eller på offentlige steder. Med 
dormakaba TouchGo behøver du ikke at vise nøgle eller 
brik. Alt du behøver, er at røre ved dørgrebet.

Du står foran din låste dør. Det regner, og du har 
 hænderne fulde af tasker og poser. Selvfølgelig ligger 
 nøglen nederst i tasken. På arbejdet står du foran møde-
lokalet med favnen fuld af dokumenter, mobiltelefon og 
computer. Din nøgle ligger i inderlommen og den mindste 
bevægelse vil gøre, at du taber dine dokumenter. 
 Genkender du disse situationer?

Løsningen hedder TouchGo. Dormakaba præsenterer, som 
verdens første virksomhed, et visionært system, der viser, 
at adgang og adgangskontrol handler om mere end blot 
at åbne døre og trykke på knapper.

Vi er førende inden for låseteknologi og har, til netop dette 
produkt, udviklet RCID-teknologien (Resistive Capacitive 
Identification), som udnytter kroppens naturlige statiske 
elektricitet til at registrere, om en person har tilladelse til 
at gå ind.

Velkommen til fremtiden.

Træt af at lede efter nøglerne?
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TouchGo

Det, som tidligere var noget, man så i en science fic-
tion-film, er blevet virkelighed – døre åbnes, uden man 
skal bruge en nøgle.

Grundlaget for TouchGo-produkterne er den af os udvikle-
de RCID-teknologi (Resistive Capacitive Identification). 
Du behøver ikke gøre andet end at røre ved dørhåndtaget, 
så kontrolleres det, om du har rettigheder til at åbne 
døren. Det er ligegyldigt, om TouchGo-transponderen 
ligger i lommen, jakken, eller om den sidder i bæltet eller 
på armen. 

Der er mange fordele ved TouchGo! Du skal ikke længere 
lede efter nøgle eller kort, du har hænderne fri, og alligevel 
får du den gennemtestede, høje sikkerhedsstandard, som 
dormakabas elektroniske adgangssystem tilbyder. 

For dig med behov for adgangskontrol har det dobbelte 
fordele. TouchGo kan integreres med vores elektroniske 
RFID-system og dermed anvende CardLink-funktionen!

Teknikken er baseret på kroppens naturlige elektrostatiske 
ladning.

TouchGo løser problemet
Berøring er nøglen til din dør
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Den perfekte løsning til alle, der ikke blot kræver sikkerhed, 
men også maksimal komfort. Døre låses helt naturligt op 
ved brug af dørgrebet, hvorefter du nemt kan træde ind. 
Mistede transpondere kan nemt slettes og nye kan let 
tilføjes.

TouchGo funktionen kan tilføjes eksisterende evolo 
systemer og monteres i henhold til dansk standard. Det 
forenkler installationen og gør, at du kan nøjes med at 
opgradere din eksisterende lås.

Nem programmering
Programmeringen af TouchGo er meget enkel. Når du vil 
slette eller tilføje brugere, startes programmering ved at 
berøre dørgrebet med master-transponderen. Nu kan alle 
ønskede bruger-transpondere programmeres, én efter én, 

ved simpel berøring af dørgrebet.  Program meringen 
afsluttes ved at dørgrebet  berøres en sidste gang med 
master-transponderen.

Høj sikkerhed
Med TouchGo øges både sikkerheden og bekvemmelig-
heden. Mistede transpondere kan nemt fjernes ved 
programmering. Derved undgår man sikkerhedsrisici 
og dyre udskiftninger af låse og nøgler. Desuden giver 
TouchGo en helt ny type komfort ved at være “åben” 
for dem, der skal have adgang, men låst for andre.

dormakaba TouchGo til hjemmet
Sikkert og nemt

Nem programmering af transponderne 
via dørhåndtaget.

TouchGo 
 Dørbeslag

TouchGo nøglering 
(Brugertransponder  
med RFID)

TouchGo 
Mastertransponder 
(til programmering)
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Nem programmering af 
brugertransponder via computer

c-lever E310 med 
TouchGo-funktion og 
RFID

TouchGo kortholder 
(Transponder med RFID)

TouchGo nøglering 
(Brugertransponder 
med RFID)

TouchGo-funktionens nøglefri adgang kan tilføjes dit eksiste-
rende evolo adgangskontrolsystem. På den måde kan de 
traditionelle adgangskort bruges i døre med TouchGo 
funktion og fungere som transpondere. Brugeren undgår at 
skulle bære særskilt TouchGo transponder og kan i stedet 
bruge sit almindelige adgangskort til døre både med og uden 
TouchGo funktion. Funktionerne integreres nemt ved at 
sætte det almindelige adgangskort i TouchGo kortholderen.
 
TouchGo kan også integreres med andre dormakaba 
softwareprodukter, uanset om det er mekaniske låsesy-
stemer, elektroniske standalone- eller onlinesystemer. Der 
er også mulighed for integration med tredjeparts-ad-
gangskontrolsystemer.

Nem programmering
Programmeringen af TouchGo foregår på samme måde 
som de øvrige standalone-produkter i evolo serien. På 
computer indtastes hvilke brugere, der skal have adgang 
til hvilke døre. Informationerne overføres til Master-trans-
ponderen, som holdes foran laseren, hvor efter brugerlæ-
serne automatisk synkroniseres. Brugerne behøver ikke 
fysisk at være til stede, og TouchGo funktionen er straks 
efter programmering klar til brug.

Høj sikkerhed og hurtig tilbagebetalingstid
TouchGo-funktionen spiller naturligt sammen med 
bygningens eksisterende sikkerhedsforanstaltninger. Dit 
system forbliver dermed mindst lige så sikkert som før. 
TouchGo er et tilvalg til evolo serien og tjener sig hurtigt 
hjem i kraft af øget komfort og sparet tid.

dormakaba TouchGo på arbejdspladsen 
Fuld integration
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TouchGo verden 
TouchGo kan bruges i lejlighedskomplekser, pensions- eller demenshjem og kontorbygninger. 
Du kan gå gennem døre uden at skulle trække en nøgle ud - adgangskontrol er mere end blot 
at åbne døre og trykke på knapper. Lære at kende TouchGo-verdenen
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Chapter Title Section Title

Til hjemmet - den enkeltstående løsning

Til arbejdspladsen - den professionelle kombination med RFID

c-lever pro E310 med
TouchGo och RFID funktion
• 1000 brugere kan indprogrammeres
• RCID- og RFID-genkendelse
• Kan integreres med dormakabas
• enkeltstående og onlinebaserede 

miljø
• Prisbelønnet design

TouchGo kortholder
• Kombinerer RFID-legitimation med 

TouchGo-funktionalitet

TouchGo nøglering
• Brugertransponder med
• RFID-teknologi
• I srot eller hvid

c-lever pro E110 med  TouchGo function
• 100 brugere kan indprogrammeres
• Akustisk signal for ‚adgang‘ hhv. 

‚adgang nægtet‘
• Prisbelønnet design

TouchGo mastertransponder
• Til programmering

TouchGo nøglering, brugertransponder
• User medium: key fob or card holder
• I srot eller hvid

TouchGo-serien 

Iconic Award 
C-lever pro vandt i kategorien 
„produkt“ det bedste af den  
bedste pris

German Design Award  
C-lever pro modtog Special 
2017-prisen i kategorien 
„Building and Elements“.
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Vores bæredygtighedsløfte

Vi forpligter os til at fremme en bæredygtig udvikling i hele vores
værdikæde i overensstemmelse med vores økonomiske, miljømæssige og
sociale ansvar overfor nuværende og fremtidige generationer.

Bæredygtighed på produktniveau er en vigtig, fremtidsorienteret
tilgang til konstruktionsområdet. For at give kvalificeret
oplysning om et produkts miljømæssige indvirkning gennem hele dets
levetid stiller dormakaba miljødeklarationer (EPD) til rådighed,
baseret på holistiske livscyklusvurderinger.

Yderligere information fås på www.dormakaba.com.

Dørbeslag Dørautomatik Elektronisk  
adgang og Data

Glasbeslag Låsesystemer Pengeskabs  
låse

Hotel 
 Systemer

Service

dormakaba Danmark A/S
Roholmsvej 10A
2620 Albertslund
T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk


