
dormakaba TouchGo –
åbner døre ved  
berøring

Det nemme 
låsesystem til 
plejehjem med 
demenspatienter.



Din hånd 
er din nøgle

På plejehjem kan det være en større udfor-
dring at få adgang til det rigtige værelse. 
Moderne adgangskontrol er altid en balance-
gang mellem at behandle beboerne med 
respekt og lade dem have deres personlige 
frihed og samtidig holde et vågent øje med 
dem, når det er nødvendigt.

Slut med uindbudte gæster
TouchGo sikrer beboernes privatliv, da 
berøringen af dørgrebet er nok, til at døren 
kan registrere, om personen har tilladelse til 
at komme ind eller ej. Beboerne får vished for, 
at kun de selv og relevant plejepersonale har 
adgang – personer uden tilladelse kommer 
ikke ind. Løsningen kræver ikke komplicerede 
PIN-koder, og man skal heller ikke lede efter 
nøglen.

Praktisk betjening
TouchGo letter dagligdagen. Tryk blot 
dørgrebet ned, og gå ind. Indefra er døren 
altid åben, udefra låses den automatisk igen, 
når beboeren er gået ind på værelset. Tran-
sponderen kan enten være i lommen eller 
sættes på kørestolen. Den kan også bæres 
om håndleddet eller halsen, og brugeren skal 
altså aldrig mere lede efter nøglen.

TouchGo

RCID-teknologi 
TouchGo er baseret  
på vores egen RCID-
teknologi (Resistive 
Capacitive Identification),
som benytter kroppens 
naturlige statiske 
elektricitet til at overføre 
adgangs-
rettighederne til dørgrebet.



" Det er rart, når du kan se 
og mærke, at beboerne 
føler sig trygge i 
hjemmet." 
Ruana Lehmann,  
Sundhedsekspert



Øget trivsel for beboere og personale
Beboere på et hjem skal have følelsen af at bo i eget
hjem, og de skal ikke bekymre sig om deres privatliv, da usikkerhed 
kan føre til stress og måske endda afvisning og angst. Det fører også 
til konflikter, som plejepersonalet skal bruge lang tid på at løse og 
rapportere. TouchGo hjælper beboere og plejepersonale til en lettere 
hverdag, som forløber mere afslappet. 

" Det er beroligende at vide, at 
ingen andre kan komme ind i mit værelse 
end mig selv."



TouchGo tilbyder større privatliv til 
beboerne og hjælper personalet i 
deres daglige arbejde

Særlig fordel
Livet på plejehjem for demenspatienter kan 
være fyldt med problemer. Om natten 
vandrer beboerne rundt i bygningen, går ind 
på andre mennesker værelser og genkender 
ikke deres egne ejendele. TouchGo løser 
problemet: Kun autoriserede personer kan få 
adgang til de aktuelle værelser. En anden 
fordel ved TouchGo: Man har hænderne fri, da 
transponderen bliver liggende i lommen. Det 
er en kæmpe hjælp for ældre mennesker og 
demensramte, som nemt kan få adgang til 
værelset – også med rollator eller kørestol.

Mangfoldig og fleksibel
Takket være TouchGo bliver hverdagens 
rutiner nemmere og mere effektiv for ple-
jerne. Ikke alene kan værelsesdørene sikres 
pålideligt med TouchGo. Det er også en god 
løsning til behandlingsrum, opbevaringsrum, 
spisesale, serverrum, kontorer og perso-
nalerum – disse døre forbliver aflåste for 
patienterne. Fordi man fleksibelt kan tildele 

og slette adgangsrettigheder, er låsesyste-
met til enhver tid sikkert. Tunge nøglebundter 
og behovet for at udskifte låsene på grund af 
mistede nøgler hører fortiden til.

Basisudstyret
c-lever pro dørbeslag med integreret Touch-
Go-egenskaber, fås i enten E110- eller 
E310-version:
• E110 som rent TouchGo-dørbeslag (RCID) 

med op til 100 brugere pr. dør, hvor manuel 
programmering er mulig direkte på døren, 
uden forudgående viden.

• E310-versionen genkender RCID og RFID. 
Med op til 1000 brugere pr. dør og kan uden 
problemer integreres i dormakaba-syste-
mer. Denne version tilbyder valg mellem 
enten manuel eller software-understøttet 
programmering. E310 kan kombineres med 
andre RFID-baserede adgangssystemer 
eller med dormakabas egne adgangskom-
ponenter.

Plejen af ældre 
mennesker og 
demenspatienter er både 
arbejdskrævende og 
tidskrævende, med 
daglige misforståelser og 
personer på de forkerte 
værelser. 

Anvendelser og basissortiment

TouchGo-døre kan også åbnes fra 
rollator eller kørestol – transponderen 
bliver i brugerens lomme.

Udover beboernes værelser kan andre 
områder som plejeområder, køkkener, 
kontorer og behandlingsrum sikres med 
TouchGo.

c-lever pro-dørbeslag med TouchGo-
funktion og transpondere – med valg 
mellem nøglebrik, kortholder eller 
armbånd.



De vigtigste fordele ved  
TouchGo-låsesystem

• Håndfrit – din hånd er nøglen
• Sikkerhed og privatliv – kun 

adgang for autoriserede per-
soner

• Smart – døren er altid åben 
indefra og aflåst udefra

• Nemt at bruge for alle – brug 
dørgrebet som normalt, og 
døren kan åbnes 

• Mere tid til patienterne – alle 
får fordel af det brugervenlige 
låsesystem 

• Velorganiseret – giver mindre 
stress og mindre arbejdsbyrde



" Plejen af vores beboere er et krævende arbejde — det er derfor vores pligt at 
gøre hverdagen så nem som mulig for vores medarbejdere." 
 
Ulrich Räber, direktør på plejehjemmet Alters & Pflegeheim Ulmiz



Din autoriserede dormakaba partner:
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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


