Kaba TouchGo
Hånden er
nøglen
Giver fri hænder,
sikkerhed og
komfort i hverdagen

Træt af at lede efter nøglerne?

Dét, der tidligere kun fandtes i science fiction-film, er
blevet virkelighed. Den elektroniske lås Kaba 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 Kaba 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 mødelokalet 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 Kaba 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.

2

Som en nøgle – bare uden en nøgle

Det unikke system har vundet flere priser for sin banebrydende teknologi og høje brugervenlighed. For brugerne
giver TouchGo en lang række fordele i hverdagen.
1	Sparet tid fordi du ikke længere behøver
at lede efter nøgle eller kort

5	Intelligent – døren er altid åben indefra
og låst udefra
6	Nem betjening

2	Øget komfort – du får hænderne fri

7	Kan integreres med vores elektroniske
RFID-systemer, så CardLink-funktionen
aktiveres

3	Gennemprøvet høj sikkerhedsstandard

8	Nem at montere

4	Fortrolighed og privatsfære – brugere har
kun adgang til udvalgte steder med en
gyldig TouchGo-transponder, som fx kan
sidde i nøglebundtet eller ligge i lommen

9	Design med flere tilpasningsmuligheder

TouchGo
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Kaba TouchGo til hjemmet
Sikkert og nemt
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 Kaba 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 Kaba 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,

Kaba TouchGo
Dørbeslag
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Kaba TouchGo
Mastertransponder
(til programmering)

ved simpel berøring af dørgrebet. Programmeringen
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.

Kaba TouchGo nøglering
(Brugertransponder
med RFID)

Nem programmering af transponderne
via dørhåndtaget.

Kaba TouchGo på arbejdspladsen
Fuld integration
TouchGo-funktionens nøglefri adgang kan tilføjes dit eksisterende Kaba 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 Kaba softwareprodukter, uanset om det er mekaniske låsesystemer,
elektroniske standalone- eller onlinesystemer. Der er også
mulighed for integration med tredjeparts-adgangskontrolsystemer.

Kaba c-lever E310 med
TouchGo-funktion og
RFID

Kaba TouchGo nøglering
(Brugertransponder
med RFID)

Nem programmering
Programmeringen af TouchGo foregår på samme måde
som de øvrige standalone-produkter i Kaba evolo serien.
På computer indtastes hvilke brugere, der skal have
adgang til hvilke døre. Informationerne overføres til
Master-transponderen, som holdes foran laseren, hvor
efter brugerlæserne 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 Kaba evolo serien og tjener sig
hurtigt hjem i kraft af øget komfort og sparet tid.

Kaba TouchGo kortholder
(Transponder med RFID)

Nem programmering af
brugertransponder via computer
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Innovativ teknologi
Fremtiden er her allerede
Med TouchGo bevæger du dig ind i fremtiden – allerede i
dag. TouchGo er det første produkt, der er udstyret med
RCID-teknologi, som i fremtiden vil gøre vores liv nemmere
og give os en lang række fordele.
Lad os besøge en troværdig fremtid …
Huse, lejligheder, ældreboliger og moderne erhvervs- og
kontorbygninger er udstyret med TouchGo-produkter.
Autoriserede personer kan derved åbne døre, åbne skabe
og bruge elevatorer uden at bruge en nøgle eller være
nødt til at tage noget op af lommen. Og selv om alt er
naturligt og nemt at bruge, er det helt sikkert.
Prisvindende innovation
RCID-teknologien (Resistive Capacitive Identification) er
udviklet særligt til Kaba TouchGo og løsningen har vundet
flere internationale priser, bl.a. ’Best Innovation’ på GIT
Security Award, Merlion Security Award og Security Essen
samt iF product design award.
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Sikker teknologi
Dét, der adskiller RCID-kommunikationsteknologien fra
radioløsninger så som Bluetooth, er den svage signal
styrke fra transponderen og den mindskede informationsstrøm, der kan opfanges, når den transmitteres. Det betyder en markant bedre aflytningsbeskyttelse. Ved at bruge
kroppens elektrostatiske ladning er RCID yderst energi
effektiv. Den elektrostatiske spænding, der anvendes til
signaltransmission, er et par millioner gange mindre end
de spændinger, der opstår i hverdagen, fx når hår rejser
sig, når man reder sig, eller ved spændingen fra en
mobiltelefon. Signalstyrken er desuden 200 gange
svagere end i en mobiltelefon.

Kaba TouchGo til hjemmet:
Den enkeltstående løsning

Kaba TouchGo elektronisk
langskilt (c-lever E110)
• 100 brugere kan
indprogrammeres
• Akustisk signal for
'adgang' hhv. 'adgang
nægtet'

Kaba TouchGo mastertransponder
• Til programmering

Kaba TouchGo nøglering,
brugertransponder
• Prisbelønnet design

Kaba TouchGo armbånd,
brugertransponder

Kaba TouchGosortimentet

Kaba TouchGo til arbejdspladsen:
Den professionelle kombination med RFID

Kaba TouchGo elektronisk
langskilt (c-lever E310)
• 1000 brugere kan indprogrammeres
• RCID- og RFID-genkendelse
• Kan integreres med dormakabas
enkeltstående og onlinebaserede
miljø

Kaba TouchGo kortholder
• Kombinerer RFID-legitimation
med Kaba TouchGo-funktionalitet

Kaba TouchGo nøglering
• Brugertransponder med
RFID-teknologi
• Prisbelønnet design
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