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XS4 MINI

en REVOLUTION
indenfor design
En ny generation af produkter: Skift til morgendagens design og
kvalitet indenfor adgangskontrol og få både sikkerhed og visuelle
appel af bygningen løftet til et nyt niveau.
Velkommen til SALTO.
Velkommen til et nyt koncept indenfor design.
Stilfuldt design har altid været Salto’s varemærke. Med XS4 Mini
bliver vores allerede høje standarder hævet yderligere. Den er lille og
diskret i størrelse, og med et moderne, clean-cut LED æstetik.
Dens kompakthed forenkler installation til næsten alle dørtyper, og
er et sandt kompliment til enhver bygning og dens omgivelser.
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XS4 MINI
DESIGN

En ny generation af produkter: Skift til morgendagens
design og kvalitet indenfor adgangskontrol og få både
sikkerhed og visuelle appel af bygningen løftet til et nyt
niveau. Velkommen til SALTO.
Velkommen til et helt nyt koncept indenfor design.

ELEGANT:

.Stilfuldt design har altid været Salto’s varemærke. Med XS4
Mini bliver vores allerede høje standarder hævet yderligere.
Den er lille og diskret i størrelse, og med et moderne, cleancut LED æstetik. Dens kompakthed forenkler installation til
næsten alle dørtyper, og er et sandt kompliment til enhver
bygning og dens omgivelser.

BRUGERVENLIGT:

Udviklingen af XS4 Mini er sket på bagrud af utallige timers
studier i brugen af og ønsker til adgangskontrol på markedet.
Et eksempel er det nye LED designet til at gøre det lettere at
se dørstatus. Samt antennen som er redesignet til at læse
adgangsmediet hurtigere end nogensinde og dækker et
større område for aflæsning af adgangsmedie.

TECH TOUGH DESIGN:

Den elegante XS4 Mini reader i plast fåes i to farver. Den
har en stålforstærket ramme under coveret, som giver en
overlegen strukturel integritet. Derudover kan XS4 Mini
leveres med et bredt udvalg af funktionelle og stilfulde
håndtag velegnet til brug på alle typer døre.
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XS4 MINI

TEKNOLOGI
Banebrydende teknologi, der opfylder dine behov i dag
og din fremtidige behov i morgen.

	FULDT KOMPATIBEL MED SALTO:

XS4 Mini er 100% kompatibel med vores banebrydende
SALTO Virtual Network og SALTO trådløst netværk, samt
med alt vores hardware. Det er løsningen til din ejendom som
mærkbart forenkler administrationen og øger sikkerheden. Og
samtidig meget mere brugervenligt.

	ELEKTRONISK TEKNOLOGI:
XS4 Mini arbejder med en teknologi, der er betydeligt
mere avanceret end nogen anden lås på markedet. Derfor
vil du i fremtiden have oplevelse af at det altid nemt at
følge med den teknologiske udvikling. Mikroprocessoren
er meget hurtigere, hukommelsen er 4 gange større og
dens elektronisk design suveræn: XS4 Mini er og bliver et
innovative vidundere.

		Forbindelse:
Vores hverdager i stigende grad forbundet på mange
områder. XS4 Mini følger ikke kun med, men er på forkant
med den udvikling. XS4 Mini er ikke kun en trådløs lås.
Bare for at nævne noget: Det er tovejs kommunikation,
forskellige tilslutningsmuligheder med adgangsmedier,
RFID-teknologi og andre avancerede teknologier som fx
NFC. XS4 Mini bruger en trådløs bærbar Programmør enhed
(PPD), der kommunikerer med XS4 Mini via NFC. Og sidst
men ikke mindst mulighed for enkel integration med andre
adgangskontrolsystemer. XS4 Mini den lås, du ellers kun
kunne drømme om.
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XS4 MINI

SIKKERHED
Optimal sikkerhed er mere end bare styrke.
XS4 Mini beviser dette.

CERTIFIKATIONER:

Med SALTO kan du være sikker på at alle vores løsninger er
fuldt i overensstemmelse med de nyeste bestemmelser for et
sikkert og sundt miljø. Faktisk er vores design og produktion
gjort udfra at tilfredsstille ikke kun dine aktuelle behov,
men dine fremtidige dinfremtidige behov. Vi har skabt en
teknologisk platform, der sikrer at din investering giver afkast
langt ind i fremtiden.

TOTAL SIKKERHED:

Tiden er endelig kommet til helt at glemme alt om mekaniske
nøgler. XS4 Mini er den lås, der tillader dig nemt at opgradere
fra et mekanisk låsesystem til vores moderne elektroniske
system. Installation af XS4 Mini kunne ikke være nemmere bare fjern den eksisterende håndtag og installere XS4 Mini.
Ingen kompliceret eftermontering er nødvendigt. Og med de
overkommelige priser på XS4 Mini har alle muligheden for at
få smarte døre hjemme såvel som på arbejdet. XS4 Mini giver
sikkehed til bygninger og mennesker 24/7.

BRANDsikkerhed:

XS4 Minis design til en enkel installation betyder, at brand
certifikater bevares. Fordi boring er ikke påkrævet beholder
dør sin fulde integritet, hvilket betyder øget sikkerhed og
kontrol. XS4 Mini er bygget i to dele, der nemt kan skrues
sammen.
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XS4 Mini er kun begyndelsen. Snart bliver hele det nye
sortiment fra SALTO introduceret på markedet. Vi vil i
kommende måneder introducere vores nye platform. Den
vil repræsentere branchens mest avanceret teknologi og
tilslutningsmuligheder indenfor adgangskontrol, kombineret
med brugercentreret design af høj standard.
Markedet vil komme til at opleve en ny produktsortiment,
som omfatter vores nye XS4 One, Mini’en som langskilt
version samt væglæsere og cylindre i nyt design såvel
som en ny Dørkontroller. Vi tilbyder simpelthen det perfekt
afrundet produktsortiment, en helt ny platform: XS4 2.0.

Elegant design og banebrydende teknik har altid
kendetegnet ved SALTO. Men når vores nye smarte
standarder indenfor design og teknologi rammer markedet
de kommende måneder forudser vi, at markedet reagerer
med begejstring. Vi vil igen forstærke vores globale position
som den bedste indefor adgangskontrol.

NY-TÆNKT ADGANG
NY-ERFARET ADGANG
NY-DESIGNET ADGANG
NY-OPDAGET ADGANG
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SALTO

XS4 GEO

SALTO XS4 GEO cylinder er et teknisk vidunder,
der kombinerer brugervenligt design med alle
moderne krav til integrerede teknologier, som vil blive
branchens nye de facto standard.
SALTO XS4 GEO Cylinder sortiment kombinerer
fleksibilitet med dens dokumenterede tilpasningsevne
til globale standarder hvorved en effektiv anvendelse
på en uendelig række af adgangspunkter bliver muligt
takket være den lange liste af funktioner.

SVN data-on-card - Giver maksimal effektivitet
og mindre vedligeholdelsesomkostninger.
Trådløs kontrol i realtid samt administrer, hvem der kan åbne
hvilke døre på hvilke tidspunkter.
RFID. NFC & Smart Card-teknologi gør det muligt for at integrere
alle brugernes fysiske sikkerhed behov på kun ét adgangsmedie.

Smart software gør det nemt at definere adgangsrettigheder om
ændrede behov samtidig med at der altid er en hændelseslog.

Sikker adgangskontrol 24/7 muliggør sikring og kontrol af stort
set alle adgangspunkter.
Nem installation og brug som gør at brugeren nemt kan
opgradere stort set alle dørtyper til adgangskontrolleret døre så du
kan styre på alle tidspunkter, hvem der får adgang til hvad, hvor og
hvornår.
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SALTO

XS4 væglæser
Den nye SALTO XS4 Væglæser er meget mere end
bare en væglæser. Den er broen mellem offline og
online. Standarden af SALTO design gør det utrolig
nem at bruge. Kombineret med vores SALTO XS4
dørkontroller giver det et stærkt løft og forenkler
integration med stort set alle typer af platforme til alle
ejendomme.
Desuden er XS4 Væglæser er yderst effektiv set fra
et netværk og it-arkitektur perspektiv, hvilket gør
det nemt at installere og samtidig giver et væld af
funktioner og funktionalitet.

SVN data-on-card - Giver maksimal effektivitet
og mindre vedligeholdelsesomkostninger.

Trådløs kontrol i realtid samt administrere flere døre gennem en
POE -forbindelse.

RFID. NFC & Smart Card-teknologi gør det muligt for at integrere
alle brugernes fysiske sikkerhed behov på kun ét adgangsmedie.

Smart software gør det nemt at definere adgangsrettigheder om
ændrede behov samtidig med at der altid er en hændelseslog.

Vejrbestandig og sikret mod hærværk - klar til den virkelige
verden

Sikker adgangskontrol 24/7 muliggør sikring og kontrol af stort
set alle adgangspunkter.

Brugervenligt design gør det nemmere for brugerne at
forstå og bruge deres adgangskontrolsystem.
Nem installation og brug som gør at brugeren nemt kan
opgradere stort set alle dørtyper til adgangskontrolleret døre så du
kan styre på alle tidspunkter, hvem der får adgang til hvad, hvor og
hvornår.
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SALTO

XS4 ONE
SALTO XS4 er et revolutionerende stand alone
langskilt med de seneste tekniske innovationer
fra vores nye platform XS4 2.0. Det giver komfort
til et offline punkt – let installation og ingen kabler
- samtidig med at være stort setpå lige fod med
ydeevnen for et online punkt.

SVN data-on-card - Giver maksimal effektivitet
og mindre vedligeholdelsesomkostninger.

Trådløs kontrol i realtid og administration af flere døre i realtid
med omkostningsbesparelser.

Vejrbestandig og sikret mod hærværk - klar til den virkelige
verden

RFID. NFC & Smart Card-teknologi gør det muligt for at integrere
alle brugernes fysiske sikkerhed behov på kun ét adgangsmedie.

Smart software gør det nemt at definere adgangsrettigheder om
ændrede behov samtidig med at der altid er en hændelseslog.
Sikker adgangskontrol 24/7 muliggør sikring og kontrol af stort
set alle adgangspunkter.

Brugervenligt design gør det nemmere for brugerne at
forstå og bruge deres adgangskontrolsystem.

Fremtidssikrede elektronik der allerede er forberedt på den ny
teknologi og fremtidens kommende funktionalitet.
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RE-DEFInering af

vores mål

Hos SALTO måler vi graden af succes på hvor
tilfredse vores kunder er med vores innovationer.
For 13 år siden stod SALTO Systems bag lanceringen af verdens første
elektronisk trådløs standalone langskilt. Således fik vi ændret verden
indenfor adgangskontrol for altid. Vi satte en stopper for komplekse
og dyre kablinger og samtidig med introducerede vi enkelhed og
overkommelige priser uden at ofre på sikkerheden.
Siden da har SALTO har udstyret mere end 2 mio døre med vores
produkter, og vi fortsætter i vores bestræbelser på at udvikle
overlegne elektroniske adgangskontrolløsninger. I modsætning til vores
konkurrenter er vores fokus udelukkende på elektronisk adgangskontrol.
Det er derfor vores innovationer er hurtigere og bedre.
Hos SALTO arbejder vi målrettet for at fortsætte med at være mindst
ët skirdt foran alle andre. Og det er vores enestående produktsotiment
med til at sørge for. Det er vores fokus på elektronisk adgangskontrol
af højeste tænkelige kvalitet der motivere os til at udvikle innovative
markedsledende teknologier, som giver en konkret værdi til
slutbrugerne. Vi er drevet af ambitionen om at alle kunder i dag fortsætter
med at være tilfredse kunder i fremtiden.

Adgangskontrol du kan stole på
www.saltosystems.dk

Over 90 lande:
Vi giver adgang til ekspertise uanset hvor projektet er.
Over 15,000 projekter:
Vi leverer innovative løsninger gennem succesfulde partnerskaber.
Over 2,000,000 låse:
Vi sikre døre verden rundt
ca 15,000,000 mennesker
bruger SALTO produkter hver dag.

SALTO Kontorer i verden

Australien · Belgien · Canada · Colombia · Danmark · De Forenede Arabiske Emirater
Finland · Frankrig · Holland · Mexico · New Zealand · Norge· Polen · Portugal · Schweiz
Singapore · Slovakiet · Spainien · Syd Afrika · Sverige
· Tjekkiet · Tyskland · Storbritannien · USA
CXM-DK-SAL-08-15
Copyright © 2014 by SALTO Systems · All rigths reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any
means, electronic or mechanical, including photocopy or any storage and retrieval system, without permission in writting from the publishers.

