
dormakaba TouchGo 
Deuren openen door 
ze aan te raken

Het comfortabele 
sluitsysteem voor 
verpleeg- en 
verzorgingstehuizen



Uw hand 
is uw sleutel

In verpleeg- en verzorgingstehuizen speelt 
toegang tot de juiste kamer een belangrijke 
rol. Hierbij moet, bij de keuze van een 
toegangsoplossing, een evenwicht worden 
gevonden tussen een respectvolle behandeling, 
het behoud van persoonlijke vrijheden en de 
noodzakelijke controle van de bewoners.

Nooit meer ongewenste gasten
TouchGo zorgt voor privacy, omdat de deur  
na aanraking van de deurklink weet of die 
persoon naar binnen mag komen of niet.  
De bewoners gaan hun kamers binnen in de 
wetenschap dat alleen zij en het personeel van 
het verpleeg- of verzorgingstehuis toegang 
hebben tot deze ruimte. Onbevoegden hebben 
geen toegang. De bewoners hoeven geen 
codes meer uit hun hoofd te leren en ook nooit 
meer naar hun sleutels te zoeken.

Comfortabele bediening
TouchGo maakt het alledaagse leven 
makkelijker. Het is heel eenvoudig: raak de 
deurklink aan en treed de kamer binnen. Van 
binnenuit blijft de deur geopend, van buitenaf 
wordt de deur automatisch weer vergrendeld 
nadat de bewoner de ruimte binnengetreden 
is. De transponder kan worden meegenomen in 
een tas, aan een rolstoel worden bevestigd, om 
een pols of rond de hals worden gedragen, 
zodat de gebruiker niet meer naar een sleutel 
hoeft te zoeken.

TouchGo

De RCID-technologie
TouchGo is gebaseerd op de 
door dormakaba in eigen 
huis ontwikkelde RCID-
technologie (Resistive 
Capacitive Identification). 
Deze technologie maakt 
gebruik van de natuurlijke 
elektrostatica van het 
lichaam voor het overdragen 
van de toegangsrechten 
aan de deurklink.



» Het is geweldig om te zien en te voelen  
dat de bewoners zich prettig voelen in hun 
omgeving.« 
Ruana Lehmann, 
Specialist in gezondheidszorg



Meer welzijn voor bewoners en personeel
De bewoners in een verpleeg- of verzorgingstehuis moeten zich thuis 
voelen en hoeven zich geen zorgen te maken over hun privacy, omdat 
elke onzekerheid stress, afwijzing en zelfs angst kan veroorzaken. Dit 
leidt vaak tot conflictsituaties die door het verplegend personeel 
moeten worden afgehandeld en gerapporteerd. TouchGo zorgt 
ervoor dat de bewoners en het verplegend personeel hun alledaagse 
activiteiten en werkzaamheden op een makkelijke en ontspannen 
manier kunnen uitvoeren.

» Het is geruststellend om te weten  
dat niemand anders dan ik in mijn  
kamer kan.«



TouchGo
Meer privacy voor de bewoners en 
ondersteunt het personeel van 
verpleeg- en verzorgingshuizen

Bijzondere voordelen
De woonsituatie in huizen met personen met 
dementie leidt vaak tot problemen. ‘s Nachts 
dwalen ze rond in het gebouw, gaan ze 
vreemde kamers binnen en herkennen ze hun 
persoonlijke bezittingen niet meer. TouchGo 
lost dit probleem op, omdat alleen bevoegden 
toegang tot de juiste kamers hebben. Een 
ander voordeel van TouchGo: de handen van 
bewoners en personeel zijn vrij, de 
transponder kan in de tas blijven. Voor 
ouderen en personen met dementie is dit van 
onschatbare waarde, omdat ze hun kamer 
zonder problemen – ook met rollator of 
rolstoel – kunnen betreden.

Veelzijdig en flexibel
Dankzij TouchGo kan het verplegend personeel 
ook eenvoudiger en efficiënter zijn alledaagse 
werkzaamheden uitvoeren. Want niet alleen 
kamerdeuren kunnen op een betrouwbare 
manier met TouchGo worden beveiligd. 
Ook voor medische behandelkamers, 
opslagruimten, keukens, server-, kantoor-  
of personeelsruimtes is het toegangssysteem 

van dormakaba is de ideale oplossing – want 
deze deuren blijven gesloten voor patiënten. 
Door het flexibele in- en uitprogrammeren is 
het sluitsysteem te allen tijd veilig. Zware 
sleutelbossen en het vervangen van sloten 
nadat sleutels zijn kwijtgeraakt, behoren tot 
het verleden.

De basisuitvoering
Het c-lever pro beslag met geïntegreerde  
TouchGo-eigenschappen is beschikbaar in de 
versies E110 en E310: 
• De variant E110 is het TouchGo-beslag 

(RCID) voor maximaal 100 gebruikers per 
deur en handmatige bediening, zonder 
kennis vooraf, direct op het deurbeslag.

• De variant E310 ondersteunt RCID en RFID. 
Voor maximaal 1.000 gebruikers per deur en 
naadloos in dormakaba-systemen te integre-
ren. Op deze manier kan er zowel handmatig 
als softwarematig worden geprogrammeerd. 
Daarnaast kan de E310 enerzijds met elk 
ander op RFID-gebaseerd toegangssysteem 
en anderzijds met dormakaba eigen toe-
gangscomponenten worden gecombineerd.

De zorg voor ouderen en 
mensen met dementie is 
arbeids- en tijdsintensief. 
Misverstanden en het 
vergissen van kamers 
treden hierbij dagelijks 
op. 

Toepassingen en basisassortiment

TouchGo-deuren kunnen ook met een 
rollator of rolstoel worden geopend – de 
transponder blijft in de tas.

Naast de kamers voor de bewoners 
kunnen andere ruimtes zoals 
ziekenzalen, keukens, kantoorruimtes of 
behandelkamers ook met TouchGo 
worden beveiligd.

Het TouchGo-beslag en de transponder 
(als sleutelhanger, kaarthouder of 
armband).



De belangrijkste 
voordelen van het 
TouchGo-sluitsysteem

• Handen vrij – uw hand is uw 
sleutel 

• Veiligheid en privacy – alleen 
toegang voor bevoegden

• Slim – van binnenuit kan de 
deur te allen tijde worden  
geopend, van buitenaf is de 
deur vergrendeld

• Makkelijk te gebruiken – beweeg 
de deurklink normaal om de deur 
te openen

• Meer tijd voor patiënten – 
 iedereen profiteert van de  
eenvoud van het sleutelsysteem

• Goed georganiseerd – resulteert 
in minder stress en inspanning



» De zorg en ondersteuning van onze bewoners is zeer uitdagend –  
het is daarom onze plicht om ons personeel een zo eenvoudig mogelijke 
werkomgeving aan te bieden.« 
 
Ulrich Räber, directeur van verpleeg- en verzorgingshuis Ulmiz (Zwitserland)



Uw dormakaba partner:
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Onze bijdrage voor een duurzame toekomst

Langs heel onze waardeketen zijn we toegewijd aan duurzame ontwikkeling  
en economische, ecologische en sociale verantwoordelijkheid ten aanzien van 
toekomstige generaties.

Duurzaamheid op productniveau is een belangrijke en toekomstgerichte 
benadering in de bouwsector. Om gekwantificeerde gegevens over de  
milieu-impact van een product gedurende zijn hele levenscyclus te kunnen 
leveren, verstrekt dormakaba milieu product prestatieverklaringen (Environ-
mental Product Declarations, EPD). Deze zijn gebaseerd op de milieuprestatie-
berekening van de totale levenscyclus en duurzaamheid van gebouwen.

Meer informatie is beschikbaar op www.dormakaba.com. 
 

Deurtechniek Automatische 
deursystemen

Elektronische  
toegang & data

Glasbeslag &  
mobiele wanden

Mechanische  
sluitsystemen

Kluissloten

Hotelsystemen Service
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