XS4 2.0

XS4

ONE
Een nieuwe generatie
producten: stap over op
de toegangscontrole van
morgen met nieuwe designs
en breng de veiligheid van
uw gebouwen samen met
het visuele aspect op een
hoger niveau.

www.saltosystems.nl
www.saltosystems.be

KENMERKEN

DESIGN

TECHNOLOGIE

VEILIGHEID

Het design van deze nieuwe
generatie producten heeft veel
aandacht gekregen om visueel
beter aan te sluiten op de stijl
van het gebouw.

De XS4 One is technologisch
voorzien van het nieuwste van
het nieuwste en kan voldoen aan
de wensen van vandaag en in de
toekomst.

Het hoogste niveau van
veiligheid gaat over meer dan
alleen een robuust product, dat
bewijst de XS4 One

Welkom bij SALTO.

KENMERKEN
DESIGN
WERELDKLASSE GERICHT OP DE
GEBRUIKER
Stijlvol design is kenmerkend
voor SALTO. Met de XS4 One
leggen we de lat nog hoger met
een moderne uitstraling en het
strakke LED.
Het slimme design van de XS4
One maakt installatie op vrijwel
iedere deur mogelijk en het is
een gepaste aanvulling op de
sfeer in het gebouw.

De XS4 One is ontstaan uit
talloze uren bestuderen hoe
gebruikers toegangscontrole
werkelijk gebruiken.
Het nieuwe LED is bijvoorbeeld
ontwikkeld om de deurstatus
beter zichtbaar te maken.
En binnenin, is de antenne
opnieuw ontworpen zodat het
ID media sneller leest dan ooit
tevoren. Verder kan de hele
bovenkant het toegangsmedium
lezen en hoeft het niet op een
specifieke plaats aangeboden te
worden.

DESIGN NAAR
WENS
De slanke kunststof lezer van
de XS4 One is verkrijgbaar in
zwart en wit. Verder bestaat
de One uit een versterkt stalen
frame voor een superieur
compact geheel.
Verder is de XS4 One
verkrijgbaar met een groot
assortiment van functionele en
stijlvolle deurkrukken en zijn er
allerlei afwerkingen mogelijk.

KENMERKEN
TECHNOLOGIE

VERBINDING
VOLLEDIG
COMPATIBEL MET
SALTO

ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE

De XS4 One is 100% compatibel
met het oorspronkelijke SALTO
Virtual Network en het SALTO
Wireless Network, alsook met
het volledige assortiment van
SALTO hardware.

Zij is aanzienlijk meer
geavanceerd dan ieder ander
slot in de markt. Voor de XS4
One hebben we de nieuwste
elektronica en technologieën
ingezet om ervoor te zorgen
dat uw nieuwe elektronische
beslag bij blijft met de constante
technologische ontwikkelingen.

De XS4 One kan de oplossing
zijn voor uw gebouw.

Met een veel snellere
microprocessor, 4x groter
geheugen, en prachtig
ontworpen elektronica is de XS4
One een innovatief wonder.

In het dagelijks leven staat
alles steeds meer met elkaar
in verbinding, de XS4 One
gaat hierin mee. Het is niet
zomaar een draadloos slot; de
communicatie is tweezijdig en de
One is ontworpen voor volledige
connectiviteit met allerlei soorten
ID media, RFID technologieën,
alsook met andere gevorderde
technologieën zoals NFC.
De ontwikkelingen gaan
verder, zelfs op het gebied
van programmering. De XS4
One gebruikt een draadloos
programmeer apparaat (PPD)
dat via NFC met het beslag
communiceert. Tenslotte kan
de XS4 One ook in andere
toegangscontrole systemen
geïntegreerd worden. Dit alles
maakt de XS4 One tot uw slot van
de toekomst.

KENMERKEN
VEILIGHEID
HOOGSTE
KWALITEIT

TOTALE
VEILIGHEID

BRANDWEREND

Met SALTO bent u ervan
verzekerd dat alle oplossingen
voldoen aan de meest actuele
voorschriften voor een veilige
en gezonde omgeving. De
oplossingen van SALTO zijn
gemaakt om niet alleen aan
uw huidige wensen te voldoen,
maar ook om mee te gaan met
uw behoefte in de toekomst.

Het is zover dat we
mechanische sleutels eindelijk
volledig kunnen vergeten.

De XS4 One is ontworpen
voor eenvoudige installatie,
tegelijk zorgt het voor een
hoger niveau van veiligheid
en controle omdat het de
brandwerendheid van de deur
behoudt

Ons technologisch platform
verzekert u dat uw investering
van vandaag vruchten af blijft
werpen in de toekomst.

En met de betaalbare prijs
van de XS4 One is het nog
makkelijker om al uw deuren
voor het eerst om te zetten
in slimme deuren. Bescherm
mensen en gebouwen 24/7.

AFBEELDINGEN

AFBEELDINGEN

UITVOERINGEN

b
PUSH
PRIVACY

TECH SPECS
De XS4 One is compact en
vereenvoudigt de installatie
in vrijwel elk type deur en is
een gepaste aanvulling op
de sfeer in het gebouw.

AFMETINGEN

DEURKRUKKEN

TECH SPECS
De XS4 One is compact en
vereenvoudigt de installatie
in vrijwel elk type deur en is
een gepaste aanvulling op
de sfeer in het gebouw.
SALTO A model

SALTO G model

SALTO J model

SALTO L model

SALTO N model

SALTO S model

SALTO T model

SALTO U model

SALTO W model

JUSTIN
MOBILE
De JustIN Mobile
technologie van SALTO
stelt gebruikers in staat
om de smartphone voor
toegang te gebruiken.
Het is de ideale oplossing
voor elke deur waar het
nodig is om toegang te
controleren. JustIN Mobile
biedt extra gemak en is
daarmee van toegevoegde
waarde voor de gebruikers.

XS4 2.0

XS4

ONE
De XS4 One is onderdeel
van het XS4 2.0 platform.
Om alle mogelijkheden met
SALTO voor uw ruimten en
gebouwen beter in beeld te
krijgen, nodigen wij u uit om
contact op te nemen voor
een demonstratie.

Toegangscontrole waarop u kunt vertrouwen.
www.saltosystems.nl
www.saltosystems.be

