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XS4 MINI 
Vše V NoVéM 
desIgNu
Nová generace produktů: přejděte na design budoucnosti 
přístupového systému a zajistěte si, že jak bezpečnost Vaší budovy, 
tak vizuální přitažlivost, Vás dostanou na novou úroveň. Vítejte u 
SALTO. Vítejte u nového pojetí designu. 

Stylový design je ochrannou známkou SALTO a s XS4 Mini 
zvyšujeme laťku již tak vysokého standardu díky malé, diskrétní 
velikosti v kombinaci s moderním, čistým LED designem. Chytrá 
kompaktnost XS4 Mini zjednodušuje instalaci prakticky na jakékoliv 
dveře v jakémkoliv prostředí.
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Xs4 MINI
DESIGN

Nová generace produktů: přejděte na design 
budoucnosti přístupového systému a zajistěte 
si, že jak bezpečnost Vaší budovy, tak vizuální 
přitažlivost, Vás dostanou na novou úroveň. 

Vítejte u SALTO. Vítejte u nového pojetí designu. 

PRVOTŘÍDNÍ NÁSTROJ:
Stylový design je ochrannou známkou SALTO a s 
XS4 Mini zvyšujeme laťku již tak vysokého standardu 
díky malé, diskrétní velikosti v kombinaci s moderním, 
čistým LED designem. Chytrá kompaktnost XS4 Mini 
zjednodušuje instalaci prakticky na jakékoliv dveře v 
jakémkoliv prostředí.

DESIGN ZAMĚŘENÝ NA UŽIVATELE:
Základem XS4 Mini je bezpočet hodin věnovaných 
studiu, jak uživatelé skutečně používají přístupový 
systém. Například nová LED dioda byla vyvinuta tak, 
aby bylo jednodušší sledovat stav dveří. A anténa byla 
přebudována tak, aby načítala přístupové údaje rychleji, 
než kdykoliv předtím. Také pokrývá celou oblast nad 
klikou, takže nemusíte přemýšlet, kam přiložit kartu.

 PEVNÁ KONSTRUKCE:
Elegantní plastová čtečka XS4 Mini je dostupná ve 
dvou barevných provedení a pod plastovým krytem má 
výrobek ocelovou konstrukci, která zajišťuje vynikající 
konstrukční integritu. A aby to bylo ještě jednodušší, XS4 
Mini přichází se širokou škálou funkčních a stylových klik 
vhodných pro použití na jakýkoliv typ dveří.



0505



06

Xs4 MINI
TECHNOLOGIE

Technologicky nejmodernější, XS4 Mini pokrývá Vaše 
současné i budoucí potřeby.

 SALTO PLNÁ KOMPATIBILITA:
SALTO XS4 Mini je 100% kompatibilní s ryze průkopnickým 
SVN SALTO virtuální síť a se SALTO bezdrátovým on-line 
systémem, stejně tak jako s celou řadou SALTO výrobků. 
XS4 Mini přináší Vaší budově řešení, které zajistí snadnější 
správu, je bezpečnější a také pohodlnější pro všechny, kteří 
budovu využívají. 

 ELEKTRONICKÁ TECHNOLOGIE:
Výrazně pokročilejší než kterýkoliv jiný elektronický zámek 
na trhu, pro XS4 Mini jsme použili nejnovější elektronické 
technologie k zajištění nových elektronických kování, která 
umožňují držet krok s neustálým technologickým rozvojem. 
S mnohem rychlejším mikroprocesorem, 4x větší pamětí a 
dokonalým designem je XS4 Mini inovativním zázrakem. 

  PROPOJENÍ: 
Život je stále častěji propojován v mnoha oblastech a 
XS4 Mini s touto skutečností drží krok. XS4 Mini není jen 
bezdrátový zámek, je ve své podstatě obousměrný a byl 
navržen tak, aby dosáhl co největší propojitelnosti s různými 
typy přístupových údajů, RFID technologií, stejně jako s 
dalšími vyspělými technologiemi, jako je NFC. A nové prvky 
se nacházejí dokonce i v programování. XS4 Mini používá 
bezdrátový přenosný programovací přístroj (PPD), který 
komunikuje s XS4 Mini pomocí NFC. XS4 Mini může být 
také integrován do jiných přístupových systémů: XS4 Mini je 
zámek, který Vás spojuje.
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Xs4 MINI
BEZPEČNOST

Nejvyšší bezpečnost je více než pouhá odolnost 
výrobku, což XS4 Mini dokazuje následovně:

 NEJVYŠŠÍ STUPNĚ CERTIFIKACE: 
Se SALTO si můžete být jisti, že všechna naše řešení jsou 
plně v souladu s nejnovějšími předpisy pro bezpečné a 
zdravé prostředí. Řešení SALTO byla navržena a vyrobena 
nejen v souladu se současnými požadavky, ale naše 
řešení drží krok také s Vašimi budoucími potřebami. Naše 
technologická platforma zajišťuje, aby se Vám Vaše dnešní 
investice vyplatila i v budoucnu. 

 CELKOVÁ BEZPEČNOST: 
Konečně nastal čas zcela zapomenout na mechanické klíče. 
XS4 Mini je zámek, který dovoluje jednoduchý přechod 
z mechanického zámkového systému na náš moderní 
elektronický systém. Instalace XS4 Mini nemůže být snazší 
- stačí odstranit stávající kliky a nainstalovat. Není potřeba 
žádná složitá rekonstrukce. A s cenově dostupným XS4 
Mini je ještě jednodušší převést všechny dveře napoprvé na 
inteligentní dveře. Ochrana lidí a majetku 24 hodin denně. 

 POŽÁR: 
Design XS4 Mini pro jednoduchou instalaci má také za 
následek zvýšenou úroveň bezpečnosti a kontroly, jelikož 
dveře zachovávají integritu. XS4 Mini se skládá ze dvou 
polovin, které jsou k sobě připevněny dvěma dlouhými 
šrouby. Díky tomuto důmyslnému řešení si dveře mohou 
ponechat své protipožární certifikáty, protože k instalaci není 
potřeba žádné vrtání nebo další úpravy. 
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XS4 Mini je první výrobek z nové řady, která 
bude brzy na trhu: sortiment výrobků, který 
kombinuje nejvyspělejší technologii a propojitelnost 
přístupového systému s novým provedením 
zaměřeným na uživatele.

Další výrobky z řady, která se objeví na trhu v 
nadcházejících měsících, jsou XS4 One - verze s 
dlouhým štítkem, stejně jako vylepšené nástěnné 
čtečky, cylindrické vložky a dokonce i nová řídící 
jednotka, která završuje naše portfolio.  

Úžasný design a skvělé technické vlastnosti jsou 
vždy charakteristickými znaky všech SALTO 
výrobků. A jak tento nový chytrý design, tak 
technologicky dokonalá škála výrobků přichází na 
trh v následujících měsících. Od nových výrobků 
očekáváme další uznání naší pozice vedoucího lídra 
trhu. To je SALTO. 

10
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THE
RE-VOLUCE
ZNoVu-PŘEMÝŠLET O PŘÍSTUPU
ZNoVu-ZÍSKAT ZKUŠENOSTI S PŘÍSTUPEM
ZNoVu-NAVRHNOUT DESIGN PŘÍSTUPU
ZNoVu-OBJEVIT PŘÍSTUP
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SALTO 
Xs4 GEO

Nová SALTO XS4 GEO cylindrická vložka je 
technický zázrak, který kombinuje vynikající design 
a technologické požadavky potřebné k získání 
průmyslových norem. 

SALTO XS4 GEO cylindrická vložka kombinuje 
rozsáhlou univerzalitu pro všechny typy trhů s jeho 
prokázanou přizpůsobivostí celosvětovým normám, 
čímž umožňuje efektivní využití v nekonečné řadě 
aplikací díky dlouhému seznamu funkcí:

Vnitřní technologie SVN data-na-kartě. 
Zvýší efektivitu a sníží náklady na údržbu.

Bezdrátový on-line přístupový systém v reálném čase 
kontroluje a spravuje, kdo a kdy otevřel jaké dveře. 

Snadná instalace & přechod prakticky jakýchkoliv dveří na plně 
funkční přístup, což umožňuje po celou dobu spravovat, kdo má k 
čemu přístup, kam a kdy. 

RFID. NFC & technologie čipových karet, která umožňuje 
integrovat všechny uživatelské potřeby do jediného přístupového 
oprávnění. 

Bezpečná + spolehlivá kontrola přístupu 24 hodin denně, 
která umožňuje zabezpečit a kontrolovat prakticky všechny dveře 
v budově. 

Výkonný software, který umožňuje snadno nastavit specifická 
přístupová oprávnění a upravovat je dle potřeby, a přitom mít stále 
k dispozici spolehlivý výpis událostí. 
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SALTO

Xs4 NÁSTĚNNÁ   
   ČTECÍ JEDNOTKA

Nová SALTO XS4 nástěnná čtecí jednotka je 
mnohem víc než jen obyčejná čtečka. Je to spojnice 
mezi on-line a off-line světem, a to díky SALTO 
provedení, které je pro uživatele mimořádně snadné. 
V kombinaci se SALTO řídící jednotkou zvyšuje 
potenciál budovy a umožňuje integraci s téměř 
jakýmkoliv rozhraním. 

XS4 nástěnná čtecí jednotka je neuvěřitelně efektivní 
z pohledu IT, snadno se instaluje a zároveň poskytuje 
celou řadu funkcí a možností.

Vnitřní technologie SVN data-na-kartě. 
Zvýší efektivitu a sníží náklady na údržbu.

Bezdrátový on-line přístupový systém v reálném čase 
kontroluje a spravuje více dveří pomocí jednoho POE ethernetového 
spojení.

Snadná instalace & přechod prakticky jakýchkoliv dveří na plně 
funkční přístup, což umožňuje po celou dobu spravovat, kdo má k 
čemu přístup, kam a kdy. 

RFID. NFC & technologie čipových karet, která umožňuje integrovat 
všechny uživatelské potřeby do jediného přístupového oprávnění. 

Bezpečná + spolehlivá kontrola přístupu 24 hodin denně. 
Přechod prakticky jakýchkoliv dveří na plně funkční přístup 
umožňující po celou dobu spravovat, kdo má k čemu přístup, kam 
a kdy. 

Výkonný software, který umožňuje snadno nastavit specifická 
přístupová oprávnění a upravovat je dle potřeby, a přitom mít stále k 
dispozici spolehlivý výpis událostí. 

Design zaměřený na uživatele ke snadnému pochopení a 
používání přístupového systému.

Odolnost vůči počasí a vandalismu, takže Váš přístupový 
systém je připraven na reálné podmínky. 
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SALTO

Xs4 ONE

SALTO XS4 One síťové elektronické kování je 
revoluční autonomní zámek díky vysokoúrovňové 
technologii zabudované uvnitř, která spojuje 
pohodlí off-line režimu - jednoduchá instalace a 
žádné kabely - s prakticky stejně výkonným on-line 
režimem. 

Vnitřní technologie SVN data-na-kartě. 
Zvýší efektivitu a sníží náklady na údržbu.

Bezdrátový on-line přístupový systém v reálném čase 
kontroluje a spravuje více dveří v reálném čase a s nízkými 
náklady. 

Elektronické kování je v budoucnu připraveno pro nové 
technologie, které mohou poskytovat dodatečné funkce. 

RFID. NFC & technologie čipových karet, která umožňuje 
integrovat všechny uživatelské potřeby do jediného přístupového 
oprávnění. 

Bezpečná + spolehlivá kontrola přístupu 24 hodin denně. 
Přechod prakticky jakýchkoliv dveří na plně funkční přístup 
umožňující po celou dobu spravovat, kdo má k čemu přístup, kam 
a kdy. 

Výkonný software, který kontroluje, kdo jde kam a kdy, a přitom 
máte stále k dispozici spolehlivý výpis událostí. 

Odolnost vůči počasí, takže Váš přístupový systém je připraven 
na reálné podmínky. 

Design zaměřený na uživatele ke snadnému pochopení a 
používání přístupového systému.
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Již před 10 lety, kdy jsme uvedli na trh vůbec první autonomní, 
bateriemi napájené, síťové elektronické kování, SALTO navždy 
změnilo trh s přístupovými systémy. Skoncovali jsme se složitou a 
nákladnou kabeláží. Představili jsme jednoduchost a dostupnost bez 
ztráty bezpečnosti. 

Od té doby SALTO vybavilo svými produkty více než 1,5 milionu 
dveří a stále pokračujeme v naší snaze vytvářet kvalitní elektronické 
uzamykací řešení. Na rozdíl od většiny našich konkurentů klademe 
důraz jen a pouze na elektronický přístupový systém. A proto 
inovujeme lépe a rychleji. 

V SALTO pracujeme tvrdě na tom, abychom zůstali vždy krok napřed, 
a to v poskytování rozličných výrobků, které odliší Vaše podnikání od 
konkurence. Náš důraz jen na elektronické přístupové systémy nás 
pohání k rozvoji inovativních výrobků se špičkovými technologiemi, 
které zaručují skutečnou hodnotu konečným zákazníkům díky kvalitě 
poskytovaných řešení. V SALTO se řídíme tím, aby naši dnešní 
zákazníci byli našimi zákazníky i v budoucnu. 

Úspěch SALTO je měřen zákazníky, kteří jsou 
spokojeni s našimi inovacemi. 

19

ZNOVU-DEFINOVÁNÍ

NAŠICH CÍLŮ
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povolení vydavatele.

PŘES  90 ZEMÍ:  
poskytujících přístup k odborníkům, ať jste kdekoliv

PŘES 14,000 PROJEKTŮ:   
inovace prostřednictvím úspěšných partnerských firem

PŘES 1,700,000 ZÁMKŮ:  
zabezpečujících dveře po celém světě

ODHADEM  14,000,000 LIDÍ  
používajících naše produkty každý den

SALTO VE SVĚTĚ 
Austrálie · Belgie · Kanada · Kolumbie · Česká Republika · Dánsko  

Finsko · Francie · Německo · Mexiko · Nizozemsko · Norsko · Polsko · Portugalsko 
Singapur · Slovensko · Španělsko · Švédsko · Švýcarsko · Spojené Arabské Emiráty 

Velká británie · USA

Můžete se na nás spolehnout na  
www.saltosystems.com
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