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XS4 MINI 
ZUPEŁNIE 
NOWY STYL
Produkty nowej generacji: Daj się ponieść najnowszym 
standardom projektowania kontroli dostępu, które przenoszą 
zarówno bezpieczeństwo budynku jak i jego wystrój w zupełnie 
nowy wymiar.

Witamy w SAlto.
Witamy w nowej koncepcji stylu.

Stylowy design to znak firmowy SAlto a dzięki XS4 mini, 
podnosimy już i tak bardzo wysoki standard. Mały i dyskretny 
wygląd XS4 mini połączony jest z nowoczesną estetyką LED. 
Kompaktowość XS4 mini ułatwia jego instalację we wszelkiego 
rodzaju drzwiach, wypełniając każdego typu wnętrze.
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XS4 MINI
DESIGN

Produkty nowej generacji: Daj się ponieść najnowszym 
standardom projektowania kontroli dostępu, które 
przenoszą zarówno bezpieczeństwo budynku jak i jego 
wystrój w zupełnie nowy wymiar. Witamy w SALto.

Witamy w nowej koncepcji stylu.

PRODUKT ŚWIATOWEJ KLASY:
Stylowy wygląd to znak rozpoznawczy SALTO a dzięki XS4 Mini, jeszcze bardziej 
podnosimy, już i tak bardzo wysoki standard. XS4 Mini jest mały, a jego dyskretny 
wygląd połączony jest z nowoczesną estetyką LED. Kompaktowość XS4 Mini ułatwia 
jego instalację w każdego typu drzwiach, uzupełniając każdego typu wnętrze.

STYL PRZYJAZNY UŻYTKOWNIKOWI:
XS4 Mini ma u swoich podstaw nieskończone godziny poświęcone studiowaniu 
tego, jak użytkownicy naprawdę posługują się kontrolą dostępu. Na przykład nowe 
światełko LED zostało zaprojektowane tak, aby status drzwi był bardziej widoczny. 
Wewnątrz zamka, antena czytnika została przeprojektowana w taki sposób, że czyta 
plan dostępu szybciej niż kiedykolwiek i zajmuje całą część nad klamką, więc nikt nie 
musi zgadywać, gdzie przyłożyć kartę. 

TECHNOLOGICZNY DESIGN:
Smukły plastikowy czytnik XS4 Mini jest dostępny w dwóch kolorach, a pod nim 
znajduje się wzmocniona stalowa rama, która zapewnia przeważającą strukturalną 
jednolitość. XS4 Mini posiada również szeroki wybór funkcjonalnych i stylowych 
klamek, możliwych do zastosowania w każdego typu drzwiach.



0505



06

XS4 MINI
TECHNOLOGiA

Najbardziej zaawansowany technologicznie zamek XS4 
Mini spełnia najwyższe wymagania dziś i w przyszłości. 

PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ Z SALTO: 
SALTO XS4 Mini jest w 100% kompatybilny z genialnym i pionierskim rozwiązaniem 
Wirtualną Siecią SALTO oraz z SALTO Wireless, a także z całą gamą urządzeń 
SALTO. XS4 Mini dostarcza rozwiązanie, które sprawia, że łatwiej i bardziej 
bezpiecznie zarządzać całym obiektem, a jednocześnie będąc bardziej wygodnym i 
estetycznym dla użytkowników w budynku

ELEKTRONICZNA TECHNOLOGIA:
Znacznie bardziej zaawansowany niż jakiekolwiek inne zamki elektroniczne na rynku. 
W XS4 Mini zastosowaliśmy najnowszą elektroniczną technologię, która sprawia, że 
Twój system nadąża za szybkim rozwojem technologii. Znacznie szybszy procesor, 
czterokrotnie większa pamięć i unikalnie zaprojektowana elektronika sprawiają, że 
XS4 Mini to innowacyjny cud.

  ŁĄCZNOŚĆ:  
Świat jest coraz bardziej skomunikowany w wielu obszarach i XS4 Mini nadąża, a 
nawet wyprzedza tą rzeczywistość. XS4 Mini to nie tylko bezprzewodowy zamek 
Wireless; został zaprojektowany w taki sposób, aby zapewnić dwukierunkową 
komunikację na najwyższym poziomie, niezależnie od praw dostępu, stosowanej 
technologii RFiD oraz innych technologii komunikacji takich jak NFC. innowacyjność 
rozciąga się dalej, nawet na sposób programowania zamka – XS4 Mini korzysta z 
bezprzewodowego Przenośnego Programatora SALTO PPD, który komunikuje się 
z zamkiem za pomocą technologii NFC. XS4 Mini może być również zintegrowany z 
innymi systemami – XS4 Mini to Twój skomunikowany zamek.
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XS4 MINI
BEZPiECZEńSTWO

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie to coś więcej 
niż odporność zamka i XS4 Mini jest tego przykładem:

NAJWYŻSZE CERTYFIKATY: 
W SALTO, zapewniamy, że wszystkie nasze rozwiązania są w pełni zgodne ze 
wszystkimi najnowszymi przepisami dotyczącymi bezpiecznego i zdrowego 
otoczenia. Produkty SALTO zostały zaprojektowane i wyprodukowane w taki 
sposób, aby nie tylko spełniać dzisiejsze wymagania, nasze rozwiązania mogą być 
łatwo aktualizowane, tak, by mogły nadążać także za potrzebami przyszłości. Nasza 
platforma technologiczna zapewnia, że Twoja inwestycja dziś, będzie procentowała 
również jutro.

 PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO:
Nadszedł czas, aby całkowicie zapomnieć o kluczach mechanicznych. XS4 Mini to 
zamek, który pozwala na łatwą zamianę systemu klucza mechanicznego w budynku 
i jego uaktualnienie do najnowocześniejszej kontroli dostępu na rynku. instalacja 
nie może być prostsza - po prostu zdejmij istniejące klamki i zainstaluj XS4 Mini. Nie 
jest wymagana żadna skomplikowana modernizacja. Dodatkowo, przystępna cena 
XS4 Mini sprawia, że po raz pierwszy można łatwo przekształcić wszystkie drzwi w 
budynku w inteligentne punkty kontroli dostępu. Ochrona ludzi i budynku 24/7.

 PPOŻ:
Design XS4 Mini we wszystkich instalacjach także oznacza podwyższony poziom 
bezpieczeństwa oraz kontroli, gdyż drzwi pozostają nienaruszone. XS4 Mini składa 
się z dwóch części, które połączone są za pomocą dwóch długich śrub. Dzięki 
temu genialnemu, bezinwazyjnemu rozwiązaniu, drzwi utrzymują swoje oryginalne 
certyfikaty przeciwpożarowe, ponieważ niewymagane są dodatkowe wiercenia ani 
żadna inna ingerencja w drzwi.
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XS4 mini to pierwszy element tego, co rynek wkrótce 
pozna jako najnowszy styl SAlto: gama produktów, 
która łączy najbardziej zaawansowaną technologię oraz 
łączność w kontroli dostępu z nowymi standardami stylu 
i wykończenia. 

Inne produkty z serii, która pojawi się na rynku w 
kolejnych miesiącach to XS4 oNE – wersja długiego 
okucia, a także przestylizowane czytniki naścienne, 
wkładki elektroniczne a nawet nowy kontroler do drzwi 
stworzą całe portfolio. 

Wspaniały design i świetne parametry techniczne zawsze 
były znakiem rozpoznawczym produktów SALto. A 
w momencie, kiedy na rynku pojawi się cała gama 
najnowszych technologicznie produktów oraz nowy 
inteligentny design, SALto jeszcze bardziej ugruntuje 
swoją pozycję lidera w oferowaniu innowacyjnych 
rozwiązań na rynku

10
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RE-THINK ACCESS 
RE-EXPERIENCE ACCESS
RE-DESIGN ACCESS
RE-DISCOVER ACCESS
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SALTO 
XS4 GEO

Nowa elektroniczna wkładka SALto XS4 GEo to 
inżynieryjny cud, który łączy wspaniały design ze 
wszystkimi wbudowanymi funkcjami technologicznymi, 
koniecznymi do zapewnienia najwyższych standardów.

Gama elektronicznych wkładek SALto XS4 GEo 
zapewnia wszechstronną różnorodność dla wszystkich 
typów rynków oraz dostosowanie do międzynarodowych 
standardów pozwalając w ten sposób na ich efektywne 
wykorzystanie w niekończącej się serii zastosowań 
wymagających szerokiej funkcjonalności:

Zawiera Technologię Wirtualnej Sieci SALTO - SVN data-on-card. 
Dostarcza efektywność i redukcję kosztów utrzymania.

Wireless kontrola i zarządzanie w czasie rzeczywistym, kto, kiedy może 
otwierać, jakie drzwi.

Elektronika przygotowana na przyszłość, która jest gotowa 
na przyjęcie nowych technologii mogących zapewnić dodatkową 
funkcjonalność. 

RFID. Technologia inteligentnych kart oraz NFC zapewnia integrację 
wszystkich potrzeb bezpieczeństwa w jednym nośniku.

Bezpieczeństwo + Pewna kontrola dostępu 24/7, która pozwala 
zabezpieczyć i wirtualnie kontrolować wszystkie drzwi w budynku.

Wielofunkcyjne oprogramowanie, które pozwala w łatwy sposób 
ustawić prawa dostępu a także ich zmianę w zależności od wymagań, 
pozostawiając zawsze pełen zapis informacji na temat listy zdarzeń.
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SALTO

XS4 CzYTNIk

Nowy czytnik SAlto XS4 to dużo więcej niż zwykły 
czytnik naścienny. to połączenie pomiędzy światem 
offline oraz online. Zgodny ze standardami stylu SAlto 
sprawia, że jest wyjątkowo łatwy w zastosowaniu przez 
użytkownika, a w połączeniu z kontrolerem SAlto XS4, 
zwiększa potencjał chronionego obiektu, pozwalając na 
integracje z niemalże wszystkimi typami interfejsów

dodatkowo czytnik XS4 jest niezwykle wydajny z 
perspektywy sieci oraz jej architektury, dzięki czemu 
jego instalacja jest bardzo prosta a jednocześnie 
dostarcza wiele funkcji.

Zawiera Technologię Wirtualnej Sieci SALTO - SVN data-on-card.  
Dostarcza efektywność i redukcję kosztów utrzymania.

Wireless kontrola i zarządzanie w czasie rzeczywistym, kto, kiedy może otwierać, 
jakie drzwi.

Łatwe w instalacji i użyciu mogą zamienić jakiekolwiek drzwi w pełni funkcjonalny 
punkt kontroli dostępu pozwalając na zarządzanie w każdym momencie, kto, gdzie i 
kiedy ma dostęp

RFID. Technologia inteligentnych kart oraz NFC zapewnia integrację wszystkich 
potrzeb bezpieczeństwa w jednym nośniku.

Bezpieczeństwo + Pewna kontrola dostępu 24/7, która pozwala zabezpieczyć i 
wirtualnie kontrolować wszystkie drzwi w budynku.

Wielofunkcyjne oprogramowanie, które pozwala w łatwy sposób ustawić prawa 
dostępu a także ich zmianę w zależności od wymagań, pozostawiając zawsze pełen 
zapis informacji na temat listy zdarzeń.

Styl przyjazny użytkownikowi, aby ułatwić użytkownikom zrozumienie i 
codzienne korzystanie z systemu kontroli dostępu.

Odporny na warunki atmosferyczne oraz wandalizm, dzięki czemu system 
kontroli dostępu jest przygotowany na wszelkie trudności i realne warunki użytkowania
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SALTO

XS4 ONE

okucie elektroniczne SAlto XS4 oNE to rewolucyjny 
zamek elektroniczny, posiadający najnowsze zdobycze 
technologii, który łączy wygodę bezprzewodowego 
punktu kontroli dostępu – łatwą instalację bez 
okablowania – oferując jednocześnie, taką samą 
funkcjonalność jak punkt okablowany.

Zawiera Technologię Wirtualnej Sieci SALTO - SVN data-on-
card. Dostarcza efektywność i redukcję kosztów utrzymania.

Wireless kontrola i zarządzanie w czasie rzeczywistym, kto, kiedy 
może otwierać, jakie drzwi.

Elektronika przygotowana na przyszłość, która jest gotowa 
na przyjęcie nowych technologii mogących zapewnić dodatkową 
funkcjonalność. 

RFID. Technologia inteligentnych kart oraz NFC zapewnia 
integrację wszystkich potrzeb bezpieczeństwa w jednym nośniku.

Bezpieczeństwo + Pewna kontrola dostępu 24/7, która pozwala 
zabezpieczyć i wirtualnie kontrolować wszystkie drzwi w budynku.

Wielofunkcyjne oprogramowanie, które pozwala w łatwy sposób 
ustawić prawa dostępu a także ich zmianę w zależności od wymagań, 
pozostawiając zawsze pełen zapis informacji na temat listy zdarzeń.

Odporny na warunki atmosferyczne, dzięki czemu system 
kontroli dostępu jest przygotowany na realne warunki użytkowania.

Styl przyjazny użytkownikowi, aby ułatwić użytkownikom zrozumienie 
i codzienne korzystanie z systemu kontroli dostępu. 
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Ponad 10 lat temu, kiedy wylansowaliśmy pierwszy w historii niezależny, 
zasilany bateriami zamek elektroniczny, SALTO na zawsze zmieniło 
rynek kontroli dostępu. Położyliśmy kres skomplikowanemu i drogiemu 
okablowaniu. Wprowadziliśmy prostotę i przystępność bez narażania 
bezpieczeństwa obiektu. 

Od tamtej pory SALTO wyposażyło ponad 1.7 miliona drzwi swoimi 
produktami, kontynuując naszą misję opracowywania oraz rozwoju 
najlepszych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań elektronicznej 
kontroli dostępu. W przeciwieństwie do naszych konkurentów, naszym 
głównym celem jest skoncentrowanie na elektronicznej kontroli dostępu. 
To jest wszystko, co robimy i dzięki temu wprowadzamy innowacje 
lepiej i szybciej. 

W SALTO ciężko pracujemy, aby pozostać o krok naprzód w 
dostarczaniu technologii i produktów, które odróżniają nas o 
konkurencji. Nasz nacisk na elektroniczną kontrolę dostępu prowadzi 
nas do rozwoju innowacyjnych produktów oraz wiodącej technologii 
na rynku, która dostarcza prawdziwą wartość dla użytkownika dzięki 
najwyższej jakości. W SALTO kierujemy się tym, aby nasi obecni klienci, 
byli również naszymi zadowolonymi klientami w przyszłości.

Sukces SALTO jest mierzony ilością klientów, 
zadowolonych z naszych innowacyjnych 
rozwiązań.
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PONAND 90 krAjów:  
dostęp do naszych partnerów gdziekolwiek jesteś

PONAND 14,000 prOjekTów:  
dostarczamy innowacyjność poprzez udane partnerstwo

PONAND 1,700,000 zAMków:  
zabezpieczamy drzwi na całym świecie

SZACUJEMY, ŻE PONAD  14,000,000 Ludzi: 
codziennie posługuje się naszymi produktami

BIURA SALTO NA CAŁYM ŚWIECIE 
Australia · Belgium · Canada · Colombia · Czech republic · Denmark  

Finland · France · Germany · Mexico · Netherlands · New zealand · Norway · Poland 
Portugal · Singapore · Slovakia · South Africa · Spain · Sweden · Switzerland 

United Arab Emirates · United kingdom · United States

Producent kontroli dostępu, na którym możesz polegać 
www.saltosystems.com
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