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XS4 MINI
NIEUW
DESIGN
Een nieuwe productgeneratie: Spring over op nieuwe standaarden van
design in toegangscontrole. Breng veiligheid, samen met de uitstraling
van uw gebouw naar een hoger niveau. Welkom bij SALTO.
Welkom bij een nieuw concept van design.
Stijl is een kenmerk voor SALTO producten. De huidige normen liggen
hoog, maar de XS4 Mini legt de lat hoger. Zij is klein, bescheiden van
formaat en valt op met een modern LED-licht. De XS4 Mini is compact
en vereenvoudigt installatie in vrijwel elk type deur. Een aanvulling op
de sfeer in het gebouw.
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XS4 MINI
DESIGN

Een nieuwe productgeneratie: Spring over op nieuwe
standaarden van design in toegangscontrole. Breng
veiligheid, samen met de uitstraling van uw gebouw
naar een hoger niveau. Welkom bij SALTO.
Welkom bij een nieuw concept van design.

WERELDKLASSE:

Stijl is een kenmerk voor SALTO producten. De huidige
normen liggen hoog, maar de XS4 Mini legt de lat hoger. Zij
is klein, bescheiden van formaat en valt op met een modern
LED-licht. De XS4 Mini is compact en vereenvoudigt
installatie in vrijwel elk type deur. Een aanvulling op de sfeer
in het gebouw.

VOOR U:

Talloze uren zijn gewijd aan het bestuderen van het werkelijke
gebruik van toegangscontrole. Dat heeft de basis gelegd voor
de XS4 Mini. Zo is het LED-licht toegepast om de deurstatus
beter te zien. Van binnen is de antenne flink verbeterd waardoor
het kaarten en tags nu sneller leest dan ooit. En niemand hoeft
te raden waar de kaart of tag aangeboden moet worden, dat
kan overal boven de deurkruk.

MEER DAN TECHNISCH:

De lezer van de XS4 Mini is strak en beschikbaar in twee
kleuren. Daar onder zit het frame dat met staal versterkt is
voor een superieure, degelijke constructie. En om het nog
makkelijker te maken, wordt de XS4 Mini met een ruime
keuze aan functionele en stijlvolle deurkrukken geleverd.
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XS4 MINI

TECHNOLOGIE
De XS4 Mini is vooruitstrevend in techniek, zij luistert naar
uw behoeften van vandaag en in de toekomst.

SALTO COMPATIBEL:

De XS4 Mini is 100% compatibel met het SALTO Virtual
Network en met SALTO Draadloos. Maar natuurlijk ook met
het volledige assortiment van SALTO hardware. De XS4 Mini
is de oplossing om uw gebouw makkelijker te beheren. Het
verhoogt de veiligheid en werkt tegelijk prettig voor de mensen
die het pand gebruiken.

ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE:

Deze oplossing is beduidend veelzijdiger dan ieder ander
elektronisch slot op de markt. De XS4 Mini gebruikt de
nieuwste elektronische technologie zodat uw nieuwe beslag
helemaal up-to-date is. Met een veel snellere microprocessor,
4x meer geheugen, en prachtig ontworpen elektronica, is de
XS4 Mini een innovatief wonder.

		

CONNECTIVITEIT:

Het dagelijks leven is op allerlei gebieden steeds meer met
elkaar verbonden, de XS4 Mini gaat hierin mee en verder. De
XS4 Mini is niet zomaar een draadloos slot; het is tweezijdig
in de kern van het woord. Zij is ontworpen voor maximaal
contact met allerlei soorten toegangsmedia, soorten
RFID-technologieën, als ook met andere vooruitstrevende
technologieën zoals NFC. De innovaties gaan zelfs door tot
in de programmering – de XS4 Mini gebruikt een draadloos
programmeer apparaat (PPD) dat via NFC met de XS4
Mini communiceert. Dat de XS4 Mini ook met andere
toegangscontrolesystemen kan integreren is logisch, de XS4
Mini is uw connected slot.
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XS4 MINI

SECURITY
Top security is meer dan alleen een robuust product,
dat bewijst de XS4 Mini.

HOOGSTE CERTIFICATEN

Met SALTO bent u er zeker van dat alle oplossingen voldoen
aan de huidige regelgeving voor een veilige en gezonde
omgeving. Ieder product is ontworpen en gemaakt om u
te geven wat u nodig hebt. Maar ze zijn ook eenvoudig uit
te breiden wanneer u in de toekomst meer nodig hebt. Ons
technologisch platform is duurzaam, een investering waar u
veel voor terug krijgt.

TOTALE SECURITY:

De tijd is gekomen om mechanische sleutels te vergeten. De
XS4 Mini is een makkelijke overgang van een mechanisch
sluitsysteem naar een modern elektronisch systeem. Het
installeren van de XS4 Mini kan niet simpeler – verwijder
gewoon het bestaande beslag en installeer het nieuwe. De
betaalbare prijzen maken het des te meer aantrekkelijk om
alle deuren in een keer om te zetten in intelligente deuren.
Bescherm mensen en eigendommen 24/7.

BRANDWEREND:

Voor optimale veiligheid is het vaak belangrijk dat de bestaande
deur niet aangepast hoeft te worden. De XS4 Mini bestaat uit
twee delen die met twee lange schroeven aan elkaar vast
gemaakt worden. Door deze constructie is het niet meer nodig
om te boren of om andere aanpassingen te doen. Deuren
behouden hun huidige staat en brandcertificering.
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De XS4 Mini is nog maar het begin van wat de
markt binnenkort zal ervaren als de nieuwste SALTO
gamechanger: het productassortiment combineert
DE MEEST GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE EN
VERBINDING IN TOEGANGSCONTROLE, MET
EEN NIEUW CONCEPT IN DESIGN GERICHT OP
DE GEBRUIKER.
In de komende maanden worden ook de andere
producten uit de reeks aan de markt voorgesteld. Zoals
de XS4 One - lang en slank model, evenals een nieuw
ontworpen wandlezer, cilinders, en zelfs een nieuwe
besturingseenheid om het portfolio af te ronden.
Stijl en eersteklas technische kenmerken zijn altijd al
typerend voor SALTO producten. Nu komt dit nieuwe
intelligente ontwerp met scherpzinnige technologie op
de markt. We streven naar nog meer herkenning van
onze leidende positie in hoog presterende producten.
Terwijl de markt reageert, “Dat is er één van SALTO”.
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RE-THINK ACCESS
RE-EXPERIENCE ACCESS
RE-DESIGN ACCESS
RE-DISCOVER ACCESS
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SALTO

XS4 GEO
De nieuwe SALTO XS4 GEO cilinder is een technisch
wonder dat een uitstekend ontwerp combineert met
alle technologische vereisten die nodig zijn om als de
norm in de industrie erkent te worden.
De SALTO XS4 GEO cilinder familie kent een grote
veelzijdigheid voor alle soorten markten en heeft
bewezen aanpassingsvermogen aan wereldwijde
normen. Dankzij een lange lijst van functies zijn
oneindig veel toepassingen mogelijk.

SVN data-on-card ingebouwde technologie.
Voeg efficiëntie toe en verlaag de onderhoudskosten.

Draadloos real-time controleren en beheren wie, welke deuren
kan openen en op welk moment.

RFID. NFC & smartcard technologie maakt dat u alle fysieke
behoeften van beveiliging in een enkele kaart kunt integreren.
Krachtige software om eenvoudig specifieke toegangsrechten
te bepalen en te herzien wanneer nodig, terwijl hun toegang steeds
wordt geregistreerd.
Veiligheid & betrouwbare toegangscontrole 24/7.
Beveilig en controleer vrijwel elke deur in uw gebouw.

Gemakkelijke installatie en gebruik dat vrijwel iedere deur omzet
in een volledig uitgeruste toegangscontrole deur. Beheer ten alle
tijden wie toegang krijgt tot wat, waar en wanneer.
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SALTO

XS4 LEZER
De nieuwe SALTO XS4 Lezer is veel meer dan alleen
een wandlezer. Het is de brug tussen de online en de
offline wereld. Het heeft de SALTO design standaard
voor bijzonder eenvoudig gebruik. In combinatie met de
SALTO XS4 Controller verhoogt het de toegankelijkheid
van elk pand en ondersteunt het integratie met vrijwel
elke gebruikersomgeving.
Bovendien is de XS4 Lezer ongelooflijk efficiënt vanuit
het perspectief van een netwerk en IT-structuur.
De installatie is simpel en het heeft een groot aantal
functies.

SVN data-on-card ingebouwde technologie.
Voeg efficiëntie toe en verlaag de onderhoudskosten.
Draadloos real-time controleer en beheer meerdere deuren door
één POE Ethernet verbinding.

RFID. NFC & smartcard technologie maakt dat u alle fysieke
behoeften van beveiliging in een enkele kaart kunt integreren.
Krachtige software om eenvoudig specifieke toegangsrechten
te bepalen en te herzien wanneer nodig, terwijl hun toegang steeds
wordt geregistreerd.
Weerbestendig en tegen vandalisme zodat uw toegangscontrole
systeem is voorbereid op omstandigheden in het dagelijks leven.

Veiligheid & betrouwbare toegangscontrole 24/7.
Beheer ten alle tijden wie toegang krijgt tot wat, waar en wanneer.

Gebruiksvriendelijk ontwerp zodat gebruikers het systeem
makkelijker kunnen begrijpen en gebruiken.
Gemakkelijke installatie en gebruik dat vrijwel iedere deur omzet
in een volledig uitgeruste toegangscontrole deur
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SALTO

XS4 ONE
Het SALTO XS4 One beslag is een revolutionair
stand-alone slot, grotendeels te danken aan het
niveau van de geborgen technologie. Zij heeft het
gemak van een offline punt – eenvoudige installatie en
geen bekabeling – met praktisch dezelfde kracht en
prestaties als een online punt.

SVN data-on-card ingebouwde technologie.
Voeg efficiëntie toe en verlaag de onderhoudskosten.
Draadloos real-time meerdere deuren in real-time, kosteneffectief
controleren en beheren.

Weerbestendig zodat uw toegangscontrole systeem is voorbereid
op omstandigheden in het dagelijks leven.

RFID. NFC & smartcard technologie maakt dat u alle fysieke
behoeften van beveiliging in een enkele kaart kunt integreren.

Krachtige software om te bepalen wie door welke deur kan gaan
en op welke tijden, terwijl hun toegang wordt geregistreerd.
Veiligheid & betrouwbare toegangscontrole 24/7. Zet vrijwel
iedere deur om in een volledig uitgeruste toegangscontrole deur.
Beheer ten alle tijden wie toegang krijgt tot wat, waar en wanneer.
Gebruiksvriendelijk ontwerp zodat gebruikers het systeem
makkelijker kunnen begrijpen en gebruiken.

Toekomstgerichte elektronica die klaar is voor nieuwe
technologieën en aanvullende functionaliteiten kunnen bieden.
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RE-DEFINING

ONZE DOELEN
SALTO succes wordt gemeten door de klanten die
tevreden zijn met onze innovaties.
Meer dan 10 jaar geleden, lanceerden we het allereerste stand-alone
batterijgevoede elektronisch beslag. SALTO heeft toen de toegangscontrole
markt voor altijd veranderd. We maakten een einde aan complexe en
dure bekabeling. We introduceerden eenvoud en betaalbaarheid zonder
concessies aan veiligheid.
Sindsdien heeft SALTO meer dan 1,7 miljoen deuren uitgerust. En we
gaan door in ons streven om superieure elektronische sluitoplossingen te
ontwikkelen. Elektronische toegangscontrole heeft onze enige focus, in
tegenstelling tot de meeste van onze concurrenten. Want dit is alles wat
we doen, we innoveren beter en sneller.
SALTO werkt hard om een sprong vooruit blijven en doet dit door middel
van een onderscheidend productaanbod. Daarmee onderscheidt ook
uw bedrijf zich van de concurrentie. Dankzij de focus op elektronische
toegangscontrole kunnen wij innovatieve producten ontwikkelen,
met marktleidende technologieën die van echte waarde zijn voor
eindgebruikers. Kwalitatief en oplossingsgericht.
Wij dragen zorg voor onze klanten van vandaag, zodat zij ook morgen
onze tevreden klanten blijven.

Het toegangscontrole bedrijf waarop u kunt vertrouwen
www.saltosystems.nl // www.saltosystems.be

MEER DAN 90 LANDEN:
toegangsverlening voor experts, waar u ook bent
MEER DAN 14.000 PROJECTEN:
voorzien van innovatie door succesvolle samenwerkingen
MEER DAN 1.700.000 SLOTEN:
beveiligen deuren over de hele wereld

14.000.000 MENSEN
gebruiken onze producten elke dag
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