
PRODUCTBROCHURE

De unieke draadloze beslagen met netwerkverbinding en 
elektronische cilinders van SALTO Systems kunnen worden 
gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen op 
het gebied van toegangscontrole. Dit is het eerste data-
on-card RFID-systeem dat op elk gewenst moment kan 
worden aangepast. Met de geavanceerde, batterijgevoede 
en draadloze online SALTO XS4-systemen beschikt u over 
real-time oplossingen voor toegangscontrole zonder dat 
daarvoor bekabeling nodig is. 
Welkom bij toegang. Welkom bij SALTO Systems.

www.saltosystems.nl
www.saltosystems.be



SALTO Systems 
één stap voor op de rest

SALTO levert al sinds 2001 de meest geavanceerde technologische oplossingen 
voor elektronische toegangscontrole – geheel draadloos en sleutelvrij. Met de 
ontwikkeling van het data-on-card SALTO Virtual Network (SVN) heeft SALTO 
wereldwijd een ware revolutie veroorzaakt op het gebied van toegangscontrole. 
Dit systeem is klaar voor de toekomst en wordt gezien als de nieuwe norm voor 
beveiliging, comfort en betaalbaarheid.

Het SALTO XS4-platform omvat een breed scala aan uitgebreide en veelzijdige 
producten waarmee SALTO toegangscontrole voor de meest uiteenlopende sectoren 
kan aanbieden, van kantoor- en overheidsgebouwen tot de gezondheidszorg, 
openbare instellingen, onderwijsinstellingen, hotels en luchthavens.

SALTO is door constante innovatie en ontwikkeling in meer dan tien jaar tijd uitgegroeid 
tot een van de vijf grootste aanbieders van oplossingen voor elektronische 
toegangscontrole. Naast het hoofdkantoor in het Spaanse Oiartzun heeft SALTO 
inmiddels vestigingen in 26 landen over de hele wereld. SALTO-oplossingen voor 
toegangscontrole worden in meer dan 90 landen gebruikt voor meer dan 3 miljoen 
toegangspunten.

2



Beveiliging en beheer  
voor vrijwel elk  
toegangspunt

OPLOSSINGEN VOOR 
TOEGANGSCONTROLE MET 
DRAADLOOS NETWERK

XS4
SALTO XS4

Voordelen en klantoplossingen

TECHNOLOGIE EN  
WERKING VAN HET SYSTEEM

SALTO RFID schaalbaar (ROM)

SALTO Virtual Network (SVN)

SALTO Wireless

SALTO JustIN Mobile-oplossingen

SALTO KS Keys as a Service

SALLIS - Integraties

XS4-PLATFORM

XS4 Elektronische beslagen

XS4 Mini – Elektronische deursloten

XS4 AElement – Stijlvolle sloten [WiDNA]

XS4 GEO – Elektronische cilinders

XS4 Wandlezers

XS4 Lange Afstandslezer

XS4 Controllers (CU's)

XS4 Lockersloten

XS4 Paniekbalken

XS4 Insteeksloten

XS4-PLATFORM – ONDERDELEN

Apparatuur voor SALTO Wireless

Energiebesparende apparaten (ESD's)

Beheertools voor toegangscontrole

ID-dragers

XS4-PLATFORM – SOFTWARE

ProAccess SPACE

Invoegtoepassingen voor hotels

SALTO KS – PLATFORMONDERDELEN

SALTO KS – IQ

SALTO KS – Tags

SALTO KS – App

SALTO KS – Online platform
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Dankzij de inspiratie, toewijding en passie van onze mensen is SALTO in 
amper tien jaar tijd uitgegroeid tot een van de vijf grootste producenten  

van systemen voor elektronische toegangscontrole ter wereld.

SALTO Systems 
oplossingen voor toegangscontrole
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Toepassingen
IN HET BEDRIJFSLEVEN

Oplossingen van SALTO worden 
overal ter wereld in allerlei 
kantoorgebouwen gebruikt voor 
beveiliging, toegangscontrole en 
personeelsbeheer.

Toepassingen
IN OVERHEIDSINSTELLINGEN

Oplossingen van SALTO worden 
in allerlei openbare gebouwen 
gebruikt voor beveiliging, 
toegangscontrole  
en personeelsbeheer.

Toepassingen
IN DE DETAILHANDEL

Met SALTO-oplossingen voor 
toegangscontrole kunnen 
winkels op simpele en veilige 
wijze sleutels, gebruikers en 
deuren op meerdere locaties 
beheren, zodat gegarandeerd 
alleen de juiste personen 
binnenkomen.

Toepassingen
IN HET TRANSPORT

Oplossingen van SALTO 
worden overal ter wereld in 
luchthavens, trein-, metro- 
en busstations, havens en 
schepen, magazijnen en meer 
gebruikt voor beveiliging, 
toegangscontrole en beheer 
van reizigers en personeel.

Toepassingen
IN HET ONDERWIJS

Oplossingen van SALTO 
worden overal ter wereld 
24 uur per dag, 7 dagen per 
week in onderwijsomgevingen 
gebruikt voor beveiliging, 
toegangscontrole en 
campusbeheer. 

Toepassingen
IN DE HOTELSECTOR

SALTO Hospitality-oplossingen 
worden ingezet om eigendommen 
te beveiligen, activiteiten op het 
gebied van personeelsbeheer te 
stroomlijnen en optimaliseren,  
en de gastervaring te verbeteren.

www.saltohospitality.com

Toepassingen 
IN DE GEZONDHEIDSZORG

Oplossingen van SALTO 
worden overal ter wereld in de 
gezondheidszorg gebruikt voor 
beveiliging, toegangscontrole 
en beheer van patiënten en 
personeel.

Toepassingen
IN DE VRIJETIJDSSECTOR

Oplossingen van SALTO 
worden bij allerlei 
verschillende vrijetijds- en 
entertainmentvoorzieningen 
gebruikt voor beveiliging, 
toegangscontrole en beheer  
van bezoekers en personeel.

Klantoplossingen
SALTO-oplossingen voor toegangscontrole worden wereldwijd in steeds meer 
uitdagende en unieke toepassingen en faciliteiten gebruikt.

Zo worden onze producten onder andere ingezet in commerciële omgevingen 
en productieomgevingen, openbare instellingen, allerlei gezondheidsinstellingen, 
onderwijsinstellingen en campussen, transportinstallaties, vrijetijdsvoorzieningen 
en de hotelsector. De oplossingen van SALTO zijn dankzij de schaalbaarheid van 
het systeem geschikt voor ontzettend veel projecten op ontzettend veel verschillende 
markten. Na de implementatie kunnen kleinere projecten gemakkelijk naar behoeven 
worden uitgebreid tot grotere, zelfs grensoverschrijdende oplossingen voor maximaal 
4 miljoen gebruikers en 65.000 deuren.
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 Compatibel met de populairste 
RFID-technologieën.

 Compatibel met toonaangevende 
fysieke beheersystemen voor 
beveiligingsinformatie.

 Betrouwbare producten dankzij 
uitgebreide R&D, productie en 
kwaliteitscontrole in eigen beheer.

 Naadloze integratie dankzij open 
architectuur en gestandaardiseerde 
interfaces.

 Toekomstbestendige schaalbaarheid.

 Jarenlang opgedane, diepgaande 
kennis van virtuele netwerktechnologie.

 Integratie van oude ID-dragers 
en compatibiliteit met andere 
systemen dankzij meerdere 
toepassingsmogelijkheden.

 Marktgestuurde ontwikkeling. 

SALTO biedt u meer

 Veiligheid
SALTO biedt u meer

 Flexibiliteit

Als uitvinder van het SALTO Virtual Network 
(SVN), met gepatenteerde en snelle data-on-
card lees- en schrijftechnologie, heeft SALTO 
veel ervaring met de implementatie van zeer 
veilige virtuele netwerken.

Compleet hardware- en softwareplatform dat 
past op vrijwel elke deur en elk toegangspunt, 
en geschikt is voor alle verticale markten.

Draadloze toegangscontrole

De voordelen van een 
SALTO-oplossing
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 Kostenbesparend onderhoud van 
deuronderdelen.

 Maximaal investeringsrendement 
dankzij de eenmalige aanschaf.

 Aanzienlijk lagere investering 
vooraf dan bij traditionele 
bekabelde oplossingen voor 
toegangscontrole.

 SALTO-hardware voldoet aan 
internationale normen voor 
draadloze technologie en is toch 
zeer betaalbaar.

 Ook andere toepassingen dan deuren 
kunnen worden toegevoegd aan het 
systeem.

 Software gericht op gebruikers 
en deuren, eenvoudige navigatie, 
gebruiksvriendelijk beheer.

 Eén ID-drager kan voor meerdere 
toepassingen worden gebruikt. 

 Snelle, eenvoudige en veilige 
aanpassing van het toegangsplan.

SALTO biedt u meer

 Efficiëntie
SALTO biedt u meer  

Gebruiksgemak

Mechanisch sleutelbeheer is duur, onveilig 
en onhandig. De aanloopkosten wegens het 
vervangen van hoofdsleutels, het uitboren 
van sloten, het updaten van sleutels van alle 
betrokkenen, kunnen behoorlijk oplopen. En dan 
hebben we het nog niet over indirecte kosten 
zoals de productiviteit van het onderhoudsteam.

Effectief en tijdbesparend beheer van alle 
online, offline en draadloze toegangspunten  
en toepassingen in één softwarepakket.

Bij SALTO streven we ernaar onze klanten altijd die producten te bieden die zij nodig 
hebben om hun uitdagingen aan te gaan. Daarbij proberen we telkens weer hun 
verwachtingen te overtreffen. Daarom gaan we tot het uiterste om met de allernieuwste 
technologieën innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te produceren die zowel nu als 
in de toekomst voorzien in de vereisten van elke denkbare markt.
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Draadloos

Via de draadloze lees- 
en schrijftechnologie 
voor elektronische 
sluitoplossingen van 
SALTO, kan elk deurslot 
communiceren met een 
centrale database.

Ontwerp 

De draadloze, makkelijk te 
installeren elektronische 
sluitsystemen zijn geschikt 
voor bijna alle bestaande 
deuren en sloten, waar  
dan ook.

Beheer

Beheer toegangsrechten en 
bepaal wie wanneer toegang 
heeft tot welke deuren, 
terwijl u ook beschikt over 
een volledig overzicht van 
gebeurtenissen.

Een ware revolutie op het gebied 
van toegangscontrole wereldwijd 
in sectoren waar beveiliging van 
cruciaal belang is. 

Van luchthavens en de gezondheidszorg 
tot overheidsinstellingen, scholen 
en hotels: wij blijven de meest 
geavanceerde en flexibele elektronische 
sluitoplossingen op de markt leveren.

XS4-platform
sleutelvrije toegangscontrole, klaar voor de toekomst

SALTO heeft een reeks van oplossingen voor toegangscontrole ontwikkeld die een uitstekende 
balans biedt tussen beveiliging en toegankelijkheid, en tussen geavanceerde technologie 
en betaalbaarheid. Door hoogwaardige elektronische toegangscontrole te integreren in hun 
infrastructuur, kunnen gebruikers mensen, bezittingen en gebouwen beschermen en tegelijkertijd 
uitstekende voorzieningen bieden. 

Het sleutelvrije gebouw van de toekomst wordt vandaag al werkelijkheid dankzij innovatieve 
ideeën en geavanceerde technologieën.
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Ontdek onze oplossingen 
voor toegangscontrole

Het SALTO XS4-platform voor toegangscontrole combineert elektronische beslagen 
en cilinders, randapparatuur en software voor draadloze netwerkoplossingen op maat. 

Alles sluit op elkaar aan, alles werkt zoals het hoort. 

VEILIG, FLEXIBEL EN DRAADLOOS

SALTO  
ROM

SALTO  
Virtual
Network

SALTO  
Wireless

SALTO KS
Keys as a 
Service 

JustIN  
Mobile- 
oplossingen

Integratie
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RFID-technologie 
schaalbaar (ROM)
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Volledig compatibel met de deurbeslagen uit de SALTO XS4-serie.

Computerbeheer om elektronische deurbeslagen te configureren, 
toegangsstromen te bewaken, binnenkomende personen op te nemen, 
gebruikers toe te voegen en te verwijderen, en het toegangsprofiel van 
gebruikers in te stellen.

Het systeem kan maximaal 16.000 gebruikers en 65.000 deuren 
beheren.

7 verschillende openingsmodi die voorzien in uw behoeften  
(standaard, vrije doorgang, vrije doorgang met automatische 
vergrendeling, automatisch openen, modus wisselen en modus  
wisselen volgens tijdschema).

30 tijdzones, 4 kalenders en 680 deurgebeurtenissen die worden 
bewaard in het geheugen van elektronische deurbeslagen/cilinders.

Het systeem kan eenvoudig worden aangepast met een draagbaar 
programmeerapparaat (PPD), zodat u naar een data-on-card  
SVN-systeem kunt upgraden naarmate uw behoeften veranderen.

Geschikt voor meerdere toepassingen op de contactloze drager,  
zodat u bestaande contactloze RFID-smartcards kunt blijven gebruiken.

De unieke elektronische deurbeslagen en cilinders met 
netwerkverbinding van SALTO Systems kunnen worden 
gebruikt voor de meest uiteenlopende toepassingen voor 
toegangscontrole. Dit is het eerste RFID-systeem dat op  
elk gewenst moment kan worden uitgebreid. Of het nu  
gaat om een eenvoudig zelf te programmeren systeem,  
een ROM-systeem of data-on-card technologie in een  
latere fase: met het SALTO Virtual Network-systeem (SVN) 
kunt u alle deuren in een gebouw of een groep gebouwen 
bedienen vanaf één enkele pc. 

ROM-systeem met 
schaalbare RFID-
technologie voor 
toegangscontrole

XS4

Alle voordelen van een stand-alone systeem voor toegangscontrole in 
een compact, voordelig pakket voor het beheer van gebruikers, sleutels en 
deuren in kleine installaties.

Met de gebruiksvriendelijke bijbehorende software kunt u sleutels, 
gebruikers, deuren, gebruikersgroepen en zones maken, en tijdschema’s 
en openingsmodi instellen. Wanneer nodig kunt u opgeven of de deur op 
bepaalde momenten automatisch wordt geopend of vergrendeld.

SALTO biedt u een oplossing die u nodig hebt voor uw huidige behoeften 
en die in de toekomst met u meegroeit. Van een eenvoudig zelf te 
programmeren systeem dat zonder computer kan worden beheerd, tot 
een krachtig ROM-systeem uit het middensegment of het data-on-card 
SALTO Virtual Network-systeem (SVN) waarmee u alle deuren in een 
gebouw of een groep gebouwen kunt bedienen vanaf één enkele pc: 
SALTO heeft de juiste oplossing voor u.

EENVOUDIG EN VEILIG SYSTEEM VOOR  
SLEUTELBEHEER BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN:

SCHAALBAARHEID, FLEXIBILITEIT EN FUNCTIONALITEIT

• Gebruikers toevoegen of verwijderen
• Gebruikersprofielen instellen 

(kalenders, diensten...)
• Openingsmodi van beslagen wijzigen
• Registratie van gebeurtenissen
• Melding met batterijstatus van stand-

alone sloten

Elke keer wanneer u de 
PPD aansluit op een 
deurbeslag, elektronische 
cilinder of wandlezer, 
worden de batterijstatus en 
de lijst met gebeurtenissen 
automatisch uitgelezen.

Alle wijzigingen die u aanbrengt zoals: 
nieuwe gebruikers toevoegen, gebruikers 
verwijderen, de beslagen, elektronische 
cilinders of wandlezers bijwerken of de lijst 
met gebeurtenissen opvragen) verlopen via de 
ProAccess-ROM-software en het draagbaar 
programmeerapparaat PPD.

ProAccess ROM Draagbaar  
programmeerapparaat (PPD)

XS4 RFID- 
deurbeslag/cilinder/wandlezer 

Zo werkt het

ROM
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• Lijst met verwijderde kaarten
• Toegangsrechten gebruiker

Van kaart naar  
cilinder/deurbeslag:

• Toegangsgebeurtenis
• Batterijstatus

Van deurbeslag/cilinder  
naar kaart/sleutel:

Volledig draadloos verbonden via SALTO Virtual Network.

SALTO Virtual Network
data-on-card

Zo werkt het

Toegang bij offline punt:
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Voordelige, snelle en eenvoudige installatie omdat bekabeling alleen 
nodig is voor de updatepunten.

Controle en beheer van alle online en offline toegangspunten, met 
de webbased software ProAccess SPACE. Een overvloed aan functies, 
gecentraliseerd of gedecentraliseerd, afhankelijk van de eisen.

Een veilige investering, omdat SALTO SVN indien nodig kan worden 
uitgebreid tot 65.000 deuren, zelfs op verschillende locaties in 
verschillende landen.

Veilig:

-  Bij een stroomstoring blijft het systeem voor toegangscontrole 
functioneren dankzij de deurbeslagen en cilinders met batterijvoeding.

- In noodsituaties kunnen deuren worden geopend met het PPD.

Meer dan 10 verschillende openingsmodi om te voorzien in uw 
behoeften (standaard, vrije doorgang, vrije doorgang met automatische 
vergrendeling, automatisch openen, modus wisselen, modus wisselen 
volgens tijdschema...).

Meerdere toepassingen mogelijk; Eén drager kan worden gebruikt 
om deuren te openen en sluiten, voor tijd- en aanwezigheidsregistratie 
of voor elektronische betaalsystemen. Alle reguliere RFID-technologieën 
beschikbaar.

Gebruiksvriendelijk systeem waarin stand-alone 
sloten en online lezers met netwerkverbinding 
voorzien in al uw fysieke beveiligingsbehoeften.  
Met deze innovatieve, draadloze technologie kunnen 
de elektronische componenten informatie lezen, 
ontvangen en schrijven via bijbehorende smartcards. 
De gegevens worden in het systeem vastgelegd 
via online IP-toegangspunten die overal in het 
gebouw op strategische plaatsen zijn aangebracht. 
De ‘updatepunten’ sturen en ontvangen 
gebruikersgerelateerde informatie. Deze informatie 
wordt gebruikt voor het controleren, toestaan of 
weigeren van toegang.

SALTO Virtual Network 
toegangscontrole met 
draadloos netwerk 

XS4

Het SALTO Virtual Network (SVN) is een data-on-card systeem op basis 
van een gepatenteerde lees-/schrijftechnologie. Alle aan gebruikers 
gerelateerde toegangsinformatie wordt hierbij opgeslagen op ID-dragers. 
De toegangsrechten worden bijgewerkt via bekabelde online wandlezers. 
Informatie wordt in twee richtingen uitgewisseld tussen de dragers en de 
offline elementen.

Door de RFID-kaart in het netwerk te gebruiken, brengt u alle recente 
toegangsinformatie (inclusief gegevens op verwijderde kaarten) over 
naar de offline stand-alone deurbeslagen en cilinders. Tegelijk haalt u 
gegevens zoals openingsgebeurtenissen en de batterijstatus op van de 
elektronische beslagen en cilinders. De informatie die via RFID-dragers 
wordt uitgewisseld, is beveiligd en versleuteld.

GEPATENTEERDE LEES- EN SCHRIJFTECHNOLOGIE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN:

VERSLEUTELDE DATAOVERDRACHT

• Toegangsgebeurtenissen 
gebruiker

• Batterijstatus gebruikte deur

• Lijst met verwijderde kaarten
• Bijgewerkte toegangsrechten 

gebruiker
• Vernieuwing geldigheid 

toegangsrechten

• Gebruikers op afstand toevoegen of 
verwijderen

• Gebruikersprofielen makkelijk bijwerken 
(kalenders, diensten...)

• Dynamisce registratie van gebeurtenissen
• Batterijstatus van stand-alone apparaten
• Vernieuwing geldigheid toegangsrechten

Van kaart naar de server 
via wandlezer:

Van wandlezer naar  
kaart/sleutel:

Functies van  
ProAccess SPACE:

SALTO Virtual Network (SVN) is beschikbaar voor het volledige XS4-platform.

Toegang bij online punt:
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SALTO  
Wireless
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Voordelige, snelle en eenvoudige installatie omdat alleen de gateways 
bekabeling nodig hebben. 

Real-time controle en beheer op afstand van alle toegangspunten 
met webbased software ProAccess SPACE, centraal of 
gedecentraliseerd afhankelijk van de eisen.

Als de radiofrequentie wordt verstoord of onderbroken, blijft het 
toegangssysteem toch werken, omdat het virtuele netwerk van 
batterijgevoede beslagen en cilinders actief blijft via SVN.

 Bijzonder veilig: voldoet aan RF-standaard IEEE 802.15.4 bij 2,4 GHz en 
gebruikt 128-bits AES-versleuteling.

 Blacklist informatie wordt in real-time aan de deur componenten 
doorgegeven en geannuleerde sleutels worden uit het systeem 
verwijderd.

Toegangsgebeurtenissen per deur zijn in real-time zichtbaar.

 Deurbewaking in real-time: met onder andere deuralarm, inbraakalarm, 
noodvergrendeling en deuropening op afstand.

Real-time controle van de batterijstatus voor tijdige signalering van 
benodigd onderhoud.

SALTO Wireless voldoet aan de strengste eisen 
op het gebied van beveiliging en gebruiksgemak.  
Dit toegangscontrolesysteem is via radiofrequentie 
verbonden met het netwerk en is speciaal ontwikkeld 
voor deuren waarbij real-time controle vereist is. 
SALTO Wireless kan als onafhankelijk systeem 
worden geïnstalleerd of kan worden gebruikt als 
aanvulling op SALTO Virtual Network (SVN) in delen 
van een gebouw waar real-time controle nodig is.

SALTO Wireless,  
real-time 
toegangscontrole 

XS4

SALTO Wireless verbindt batterijgevoede elektronische deurbeslagen en 
cilinders via radiozendontvangers met gateways die weer via TCP/IP met 
de computer van de systeembeheerder communiceren. SALTO Wireless 
kan als onafhankelijk systeem worden geïnstalleerd of kan worden 
gebruikt als aanvulling op het SALTO Virtual Network (SVN).

SALTO Wireless kan met enkele muisklikken in real-time worden 
geconfigureerd, bediend en beheerd. U kunt zeer efficiënt en in real-
time toegangsrechten wijzigen of verwijderen, toegangsgebeurtenissen 
downloaden vanaf deurbeslagen en cilinders, de batterijstatus opvragen 
en nog veel meer. Zelfs als de radioverbinding wordt verstoord of 
onderbroken, blijft het systeem werken, omdat het virtuele netwerk van 
batterijgevoede beslagen en cilinders actief blijft via SALTO SVN.

DRAADLOZE NETWERKARCHITECTUUR BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN:

REAL-TIME BEHEER

Zo werkt het

• Toegangsgebeurtenis
• Annuleren van sleutels
• Deurbewaking
• Graphical mapping
• Batterijstatus
• Noodopening op afstand
• Noodvergrendeling op afstand
• Modus voor openingsfunctie

• Lijst met verwijderde kaarten
• Updates voor het deurbeslag 

of de cilinder
• Lockdown in noodsituaties

• Toegangsgebeurtenis
• Batterijstatus
• Inbraakalarm

Functies van  
ProAccess SPACE:

Van gateway naar  
cilinder/deurbeslag:

Van cilinder/deurbeslag 
naar gateway:

15



JustIN
Mobile
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Volledig compatibel met de deurbeslagen uit het XS4-platform.

Software ProAccess SPACE: beheer, toekennen en versturen van 
mobiele toegangsrechten.

Gebruiksvriendelijk: Eindgebruikers beslissen hoe zij de sleutel willen 
ontvangen: via JustIN Mobile of als fysieke ID-drager.

Efficiënt: Kan direct en op afstand toegangsrechten verlengen of 
wijzigen.

Onafhankelijk: Werkt met bestaande iOS- en Android-smartphones 
van gebruikers.

Smartphone verificatie: om de identiteit van een mobiele gebruiker te 
controleren: pincode of vingerafdruk.

Beveiliging: 128-bits AES-communicatie en veilige openingsprocedure 
met betrouwbare SSL-versleuteling (Secure Socket Layer).

Snelheid: Sleutels kunnen onmiddellijk worden bijgewerkt of geannuleerd, 
alsook met blacklist informatie en registratie van gebeurtenissen.

Privacy: Voor een nóg betere beveiliging wordt er geen informatie 
opgeslagen in de SALTO JustIN-cloud. Dit is enkel voor de 
gegevensoverdracht tussen de ProAccess SPACE-software en de JustIN 
Mobile-app.

De JustIN Mobile-technologie van SALTO maakt 
het eenvoudig om smartphones als onderdeel van 
een toegangscontrolesysteem op te nemen. Het 
gebruik van smartphones als toegangsmedium 
biedt zowel eindgebruikers als systeembeheerders 
betere beveiliging en meer flexibiliteit. Eindgebruikers 
profiteren van meer gemak en productiviteit zonder 
dat dit ten koste van hun privacy gaat, terwijl facilitair 
beheerders hun klanten meerwaarde kunnen bieden in 
de vorm van een voordelige en veilige oplossing.

JustIN Mobile 
toegangscontrole op basis 
van Bluetooth Smart

XS4

Met de JustIN Mobile-technologie van SALTO kunnen gebruikers hun 
smartphone gebruiken om deuren te openen. De intuïtieve JustIN 
Mobile-app zorgt dat gebruikers hun sleutels veilig online kunnen 
ontvangen, wanneer en waar dan ook. De app maakt gebruik van 
Bluetooth Low Energy voor communicatie met de hardware. Zowel de 
app als de hardware ontvangt informatie over gebeurtenissen (verleende 
toegang, geweigerde toegang, batterijstatus van slot, enz.), zonder dat 
hiervoor extra infrastructuur nodig is. 

Met JustIN Mobile kunnen gebruikers hun mobiele sleutel altijd en overal 
ophalen. Op deze manier ontstaat een tot nu toe ongekende flexibiliteit 
voor de uitgifte en ontvangst van de toegangsrechten, zonder afbreuk te 
doen aan veiligheid. JustIN Mobile is geschikt voor vele toepassingen in 
toegangscontrole zoals hoofdingangen, liften, denk ook aan afgelegen 
locaties, flexplekken, verhuur van vergaderzalen en hotelkamers.
De oplossing kan naast elkaar worden gebruikt of volledig als 
vervanging van ID-dragers.

UW TELEFOON IS UW SLEUTEL BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN:

EENVOUDIG EN VEILIG

De nieuwe toegangsrechten 
worden in de software 
toegekend.

De gebruiker selecteert de 
deur in de app om deze te 
openen. Alle overgedragen 
gegevens en de mobiele 
sleutel zelf worden 
versleuteld en beveiligd 
tegen kopiëren.

De mobiele sleutel 
is "Over the air" 
verzonden naar 
de JustIN Mobile 
app die op een 
geregistreerde 
en geverifieerde 
smartphone is 
geïnstalleerd. 

De app verzendt de 
toegangsgebeurtenissen  
en de batterijstatus van de 
hardware naar de beheer 
software. 

ProAccess SPACE JustIN Mobile-app"Over the air"  
OTA

XS4 beslag  
met BLE

Zo werkt het
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JustIN
mSVN
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Volledig compatibel met het SALTO XS4-platform.

Software ProAccess SPACE: beheer, toekennen en versturen van 
mobiele toegangsrechten.

Gebruiksvriendelijk:  De app is eenvoudig te bedienen om 
toegangsrechten te beheren en snel op de ID-drager bij te werken.

Altijd actueel: Toegangsrechten worden in cycli automatisch 
bijgewerkt en op ID-dragers overgedragen door ze eenvoudigweg 
tegen de smartphone aan te houden.

Veilige verspreiding van toegangsrechten, de blacklist en andere 
informatie zonder tussenkomst van een vast bekabeld online punt.

Dynamisch toegangsplan: de validatie periode kan op een dag of 
minder worden gezet dankzij de continue validatie van de ID-drager 
via mSVN.

Hoge veiligheid: Compatibel met DESFire EV1 (AES – 3DES-
versleuteling). Het beveiligde onderdeel is de DESfire EV1-drager. Er 
wordt geen informatie opgeslagen in de cloud; de cloud fungeert puur 
als doorgiftepunt.

  

JustIN mSVN (mobile SALTO Virtual Network) is een 
technologie van SALTO die toegangsrechten van 
gebruikers OTA (Over The Air) naar de mSVN-app voor 
smartphones met NFC stuurt om de toegangsrechten 
op de ID-drager bij te werken. Dankzij de JustIN 
mSVN oplossing nemen het bereik en de flexibiliteit 
van het toegangscontrolesysteem enorm toe.

JustIN mSVN 
toegangscontrole  
op basis van NFC

XS4

Dankzij JustIN mSVN is het nu mogelijk om toegangsrechten op 
afstand bij te werken. Dit geeft de gebruiker meer flexibiliteit en 
gebruiksgemak, zonder dat de beveiliging gevaar loopt. De volledige 
gegevensoverdracht en de gegevens zelf zijn versleuteld met Mifare 
DESfire EV1.

Met JustIN mSVN kunnen toegangsrechten via gecodeerde en directe 
communicatie tussen de smartphone en de ID-drager van gebruikers 
worden bijgewerkt, waar en wanneer nodig en zonder tussenkomst 
van een bekabeld update-punt.

Het enige dat eindgebruikers nodig hebben om hun DESFire EV1-
drager bij te werken met de JustIN mSVN-app, is een smartphone 
met NFC. De nieuwe toegangsrechten worden vanuit de software OTA 
naar de mSVN-app gestuurd op de geregistreerde en geverifieerde 
smartphone. De gegevensoverdracht vindt plaats door de kaart tegen 
de smartphone aan te houden.

SLEUTELS BIJWERKEN VIA SMARTPHONE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN:

TOEGANGSRECHTEN IN REAL-TIME

Nieuwe toegangsrechten 
worden vanuit de software 
verleend aan bevoegde 
gebruikers.

Gebruiker werkt drager 
bij door deze tegen de 
smartphone met JustIN 
mSVN-app te houden; 
telefoon fungeert als 
update-punt (als ware het 
een bekabelde wandlezer).

Nieuwe rechten 
OTA verzonden naar 
SALTO-cloudservice, 
van waaruit ze weer 
worden verzonden naar 
de smartphone met 
NFC van geregistreerde 
gebruikers.

Gebruiker opent deuren met 
bijgewerkte toegangsrechten 
op de drager.

ProAccess SPACE JustIN mSVN-app"Over the air" OTA Bijgewerkte 
gebruikerssleutel

Zo werkt het
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www.saltoks.com
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Met SALTO KS is het niet meer nodig om een slot te vervangen 
wanneer sleutels zijn verloren of gestolen. Wanneer iemand een SALTO 
KS-tag verliest of niet inlevert, blokkeert u deze tag eenvoudigweg via 
het online platform of de SALTO KS-app. Deze blokkering gebeurt in 
real-time, zonder vertraging. Wanneer u een tag toch terugvindt, kunt u 
de blokkering simpelweg opheffen. 

In real-time toegangsrechten wijzigen? Dat is met mechanische 
sloten ondenkbaar. Met SALTO KS bepaalt u via het online platform 
per persoon wie wanneer toegang krijgt tot welke ruimtes. Als u dit 
bovendien wilt veranderen, hoeft u zich enkel aan te melden en de 
gewenste wijzigingen aan te brengen, meer niet. Het is niet nodig 
om SALTO KS-tags of SALTO KS-toegangspunten bij te werken. De 
wijziging is meteen toegepast.  

Op saltoks.com vindt u een berichtencentrum waar u zelf berichten 
kunt configureren. Ontvang bijvoorbeeld meldingen over wie wanneer 
is binnengekomen of wanneer een deur open is blijven staan. Voor 
elk bericht kunt u bovendien weer andere ontvangers en 3 typen 
apparaten instellen: e-mail, sms en push-berichten.

Een bijzondere maar ook zeer praktische functie van SALTO KS is de 
mogelijkheid om deuren op afstand te openen met behulp van veilige 
eenmalige wachtwoordtechnologie. Deze functie gebruikt u misschien 
niet elke dag, maar op het moment dat u hem nodig hebt, is het maar 
al te handig. 

Steeds meer bedrijven zijn het erover eens: 
toegangscontrole via de cloud is betrouwbaar en 
stabiel. Dankzij een flexibel beheersysteem waarvoor 
geen software hoeft te worden geïnstalleerd, 
biedt het hen veel betere functies en prestaties 
dan mogelijk is met een traditionele mechanische 
oplossing. Bovendien is het ook niet zo duur als een 
volledig bekabeld elektronisch product; het enige 
dat u immers nodig hebt, is een online apparaat met 
internetverbinding.

OP AFSTAND DEUREN OPENENNOOIT MEER SLOTEN VERVANGEN

INDIVIDUELE TOEGANGSRECHTEN GEVEN ALTIJD OP DE HOOGTE

Uw portal tot uw 
account, waarin u vanaf 
uw computer of mobiel 
apparaat toegangsgroepen 
kunt maken, gebruikers 
kunt beheren en kunt zien 
wie uw gebouwen zijn 
binnengekomen.

De beslagen en cilinders 
zijn speciaal ontworpen 
voor deuren met 
verschillende profielen, 
zelfs smalle profielen. 
Verder kunnen ze ook 
op buitendeuren worden 
aangebracht. SALTO biedt 
u een ruime keuze uit 
verschillende modellen en 
afwerkingen.

De IQ is de spil van de 
SALTO KS-oplossing en 
zoekt altijd naar de beste 
verbinding.
Dit apparaat verbindt het 
online platform en de 
SALTO KS-app met de 
beslagen en cilinders, 
zonder kabels.

Een RFID-tag waarmee 
sleutels tot het verleden 
behoren.
De slimme tag heeft 
geen batterijen nodig 
en zorgt ervoor dat 
bezoekers of medewerkers 
makkelijk en conform hun 
toegangsrechten binnen 
kunnen komen.

SALTOKS.COM EN APP  BESLAG / CILINDERIQ TAG

Zo werkt het

SALTO KS
Keys as a Service 
toegangscontrole in de cloud

SALTO KS
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Met de SALTO KS-oplossing voor toegangscontrole kunt u op simpele en veilige 
wijze sleutels, gebruikers en deuren op meerdere locaties beheren. Denk aan 
gebruikersprofielen aanmaken, tags toewijzen, toegangsrechten wijzigen of 
blokkeren en meldingen instellen. Zo hoort zakelijke toegangscontrole te zijn, 

eenvoudig en flexibel.
 

Het maakt niet uit waar u bent.
Of waar uw bedrijf gevestigd is.
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TOEGANGSRECHTEN
Wie, waar, wanneer

Met SALTO KS kunt u per 
persoon definiëren wie 
gedurende welke tijdsperioden 
welke deuren mag openen.

ONMIDDELLIJK 
BLOKKEREN

Zonder sleuteloverdracht

Tags in plaats van een 
sleutelbos: wijs eenvoudigweg 
een tag toe en bepaal wanneer 
en waar die tag toegang krijgt.

BERICHTEN
Altijd op de hoogte

Ontvang meldingen, welke 
deuren werden geopend, 
wanneer en door wie.

OPENING OP AFSTAND
Waar u ook bent

Een van de handigste 
functies van SALTO KS is 
de mogelijkheid om deuren 
op afstand te openen. Zo 
kunt u toegang verlenen 
zonder daadwerkelijk 
aanwezig te zijn.

MULTIPLATFORM 
Voor elk apparaat

Beheer SALTO KS vanaf de 
smartphone, tablet of pc; wat 
voor u het beste uit komt.

BEVEILIGING
Eenmalig wachtwoord

De SALTO KS code geldt 
eenmalig en zorgt ervoor 
dat alleen geautoriseerde 
gebruikers de juiste rechten 
hebben om wijzigingen door 
te voeren.

Mobiel toegangsbeheer.  
Elke deur, elke locatie.

Geen software-installatie, schaalbaar op elk apparaat, veilige aanmelding en een intuïtief 
ontwerp. Kortom: alles wat u mag verwachten van de hedendaagse cloud, vindt u in 

SALTO KS.

De oplossing omvat ook hypermoderne beveiligingsmaatregelen voor alle onderdelen 
van het systeem. En wat misschien nog wel belangrijker is: die maatregelen worden ook 
permanent bijgewerkt. Op die manier zijn ze altijd actueel, ook al is dat niet altijd zichtbaar.
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Integratie
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Server & database SALLIS NodeSALLIS Router

Zo werkt het

XS4 SALLIS- 
deurbeslag/cilinder

De server van derden bevat alle 
voor de toegangscontrole relevante 
informatie (gebruikers, tijdsperioden, 
kalenders, enz.).

De SALLIS-routers en -nodes 
vormen de link tussen de server 
van derden en de draadloze 
hardware van SALTO.

De draadloze hardware van SALTO maken het 
mogelijk om deuren in real-time te bedienen 
zonder ingewikkelde bekabeling.

De architectuur van het systeem bestaat uit 4 elementen die met elkaar communiceren.

Integratie: volledig compatibel met XS4 Wireless componenten.

Voordelige, snelle en eenvoudige installatie omdat het systeem 
volledig draadloos is. 

Nauwkeurige registratie dankzij meer dan 25 verschillende 
gebeurteniscodes in de lijst van gebeurtenissen.

Functie van het geheugen: wanneer een slot offline is, krijgt een 
gebruiker toegang op basis van diens laatste gebeurtenis voor dat slot. 
Tot 600 gebeurtenissen worden opgeslagen in het slot, ongeacht de 
communicatie met de server.

Whitelist: in het geheugen van het slot kunnen maximaal 20 
hoofdsleutels voor een tijdzone worden opgeslagen. Met de juiste 
instellingen blijft er geen deur onbewaakt. 

Bijzonder veilig: gebruikt 128-bits AES-versleuteling, communicatie 
bij 2,4 Ghz op basis van IEEE 802.15.4. 

Gebeurtenissen op de deur zijn in real-time zichtbaar. 

Deurbewaking in real-time met onder andere deur-open-alarm, 
ongeoorloofde toegang, noodvergrendeling en deuropening op afstand. 

Batterijstatus van deurcomponenten in real-time. 

In veel beveiligingsinstallaties moeten er 
systemen van verschillende leveranciers worden 
gecombineerd. SALTO biedt u diverse manieren om 
producten van derden te integreren. Hierbij kunt u 
denken aan bekabelde toegangscontrolesystemen 
van derden en integratiemogelijkheden met 
systemen voor videobewaking, parkeerbeheer, 
nummerplaatherkenning, biometrie, tijd & 
aanwezigheid, vluchtdeurcontrole, systemen voor 
risicobeheer (PSIM) of zelfs trainingssystemen voor 
veiligheid, en nog veel meer.

SALTO Lock Link System 
voor de integratie van 
beveiligingssystemen 

SALLIS

Met de SALLIS-technologie kunt u bekabelde 
toegangscontrolesystemen van derden gemakkelijk uitbreiden met 
draadloze producten van SALTO. Zo kunt u vrijwel elk type deur van 
toegangscontrole voorzien dankzij een eenvoudige integratie via het 
SALLIS-platform van SALTO, zonder dat hiervoor ingewikkelde en 
dure bekabeling nodig is. De SALTO beslagen en cilinders worden 
aangestuurd via deurcontrollers of het toegangscontrolepaneel van 
derden.

SALLIS maakt gebruik van een open standaardprotocol waarmee 
allerlei verschillende stand-alone deurcomponenten probleemloos 
en bovendien onafhankelijk werken met beveiligingssystemen van 
andere aanbieders. Dankzij verschillende API's en interfaces is 
integratie mogelijk met zowel bekabelde toegangscontrolesystemen, 
alsook met systemen voor videobewaking, parkeerbeheer, 
nummerplaatherkenning, biometrie, tijd & aanwezigheid, en dergelijke.

ALLES IN ÉÉN BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN VOORDELEN:

OPEN PROTOCOL
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XS4 – Beslagen

XS4 VOOR EUROPESE INSTEEKSLOTEN

 XS4 EU – Smal en breed

 XS4 EU – DIN-standaard

 XS4 EU – Met codepaneel

 XS4 SKG**

 XS4 Security

 XS4 – Dubbele lezer

XS4 VOOR SCANDINAVISCHE 
INSTEEKSLOTEN

 XS4 Nordic – Smal en breed

 XS4 Nordic – Security

 XS4 Nordic – Met codepaneel

XS4 VOOR ANSI-INSTEEKSLOTEN

 XS4 ANSI – Breed

 XS4 ANSI – Met codepaneel

XS4 VOOR GLAZEN DEUREN

OPBOUW ARTIKELNUMMERS

 Deurkrukken 

 Afwerkingen 

 Modellen
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Technische gegevens

Belangrijkste kenmerken Openingsmodi

Functies voor toegangscontrole

De elektronische XS4-beslagen zijn niet alleen slim, veilig, innovatief en eenvoudig te installeren; ze hebben 
bovendien geen vaste bekabeling nodig en vormen de basis voor veelzijdige elektronische sluitoplossingen met 
draadloos netwerk. De XS4-beslagen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en modellen waardoor ze 
geschikt zijn voor allerlei type deuren. Ze zijn compatibel met het merendeel van de Europese, Scandinavische en 
ANSI-gecertificeerde insteeksloten en buisvormige schoten.

XS4 BY SALTO | ELEKTRONISCHE BESLAGEN

VOEDING
• XS4-smal beslag: 3 alkalinebatterijen LR03, AAA 1,5 V(1)  

Optioneel 3 lithiumbatterijen FR03, AAA 1,5 V 
(zie omgevingsomstandigheden).(2) 

• XS4-breed beslag: 3 alkalinebatterijen LR6, AA 1,5 V 
(1) Optioneel 3 lithiumbatterijen FR6, AA 1,5 V 
(zie omgevingsomstandigheden). (2)

AANTAL OPENINGEN:
• i-Button beslag: tot 60.000 per batterijenset.
• Contactloze beslagen: tot 40.000 per batterijenset, 

afhankelijk van de RFID-technologie. 

• Laag vermogen van batterijen wordt automatisch 
doorgegeven via het SALTO Virtual Network (SVN) 
naar de server.

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN:
• Buitenkant deurbeslag: 0º/60º (1)

• Buitenkant deurbeslag: -20º/60º (2)

• Binnenkant deurbeslag: -20º/60º (2)

• Eenvoudige installatie door vervanging van het 
deurbeslag; betrouwbaar en duurzaam.

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Deurstatusdetector voor bewaking tegen inbraak of 

opengelaten deuren (alleen SALTO Wireless beslagen).
• Registratie van toegangsgebeurtenissen op de kaart.
• Alle communicatie tussen de drager en de beslagen is 

versleuteld en beveiligd.
• Informatie over de batterijstatus wordt op dragers 

opgeslagen.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend  

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met het 
betreffende insteekslot).

• Hoge beveiliging dankzij geharde platen met hoge 
weerstand tegen boren, ter bescherming van kabels 
en het lezergebied.

• Deurkruk is bevestigd met een gepatenteerd 
bevestigingssysteem.

• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere 
beveiliging en esthetiek.

• Verkrijgbaar met uitsparing voor een mechanische 
cilinder voor noodopening of toegangsblokkeringen.

• Allerlei verschillende afwerkingen, deurkrukken en 
afdekplaten.

• Ook geschikt voor branddeuren en nooduitgangen.
• Firmware-upgrade met programmeerapparaat (PPD).
• Noodopening mogelijk met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

GEBRUIKERS & DEUREN:
• Maximaal aantal gebruikers per deur: 4 miljoen
• Maximaal aantal deuren per systeem: 65.000
• Aantal gebruikersgroepen: onbeperkt

KALENDERS & TIJDZONES:
• Aantal kalenders in systeem: 256
• Aantal tijdschema's: 1.024
• Aantal tijdsperioden: 1.024

GEBEURTENISSEN:
• Maximaal aantal gebeurtenissen in het geheugen van 

het beslag: 2.200.(3)

• Niet-vluchtig geheugen; geheugen wordt niet gewist, 
ook niet als de stroom uitvalt.

BEHEERSOFTWARE:
• SALTO ProAccess SPACE

ID-TECHNOLOGIEËN:
• Voor de meeste gangbare RFID-technologieën.
• Compatibel met ISO 14443A, ISO 14443B en ISO 

15693 (Vicinity).

STANDAARD:
Altijd vergrendeld.

KANTOORMODUS:
Vrije doorgang.

KANTOORMODUS MET TIJDFUNCTIE:
Automatische vergrendeling na eindtijd.

AUTOMATISCH OPENEN:
Automatisch openen en vergrendelen op vooraf ingestelde 
tijden, per dag 8 keer mogelijk.

MODUS WISSELEN:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw aanbieden 
voor ontgrendeling.

MODUS WISSELEN VOLGENS TIJDSCHEMA:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw aanbieden 
voor ontgrendeling, afhankelijk van tijdschema’s.

AMOK-MODUS:
Lokale vergrendeling van het deurbeslag in noodsituaties  
(alleen voor AMOK-modellen).

OPEN BLIJVEN BIJ VERLATEN:
Het slot blijft ontgrendeld na gebruik van de deurklink aan de 
binnenkant, totdat een geldige drager wordt aangeboden.

(3) Afhankelijk van het model
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XS4 EU - One
De XS4 2.0 One is een elektronisch beslag voorzien van 
de nieuwste elektronica en geavanceerde mechanica. 
Deze versie is compatibel met de meeste Europese 
insteeksloten en cilinders.

Ex70 | XS4 2.0 ONE

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 
beweegt de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 285 mm x 42 mm x 19,5 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurkrukrotatie: 45º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 47 mm tot 110 mm.
• Compatibel met DIN-gecertificeerde en Europese insteeksloten, 

Australische insteeksloten en smalle insteeksloten.
• Compatibel met Europese en Zwitserse profielcilinders.
• Krukstiften: 7 mm, 7,6 mm gedeeld (Australië), 8 mm, 8 mm 

gedeeld, 9 mm en 9 mm gedeeld.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

IM IP IA PM PP NE BC

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel.

• Behuizing en beslag van staal.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

met registratie van gebeurtenissen. Voor overrulen of 
toegangsblokkeringen.

• Mechanische of elektronische privacyfunctie mogelijk.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met het 
betreffende insteekslot).

• Mechanisch beslag verkrijgbaar om deuren zonder 
toegangscontrole hetzelfde uiterlijk te geven.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:
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(1)  Certificering in behandeling.
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XS4 EU - Smal
Het smalle XS4 Original-beslag is speciaal ontworpen 
voor Europese deuren en is daarnaast geschikt voor 
deuren met smal profiel. Deze versie is compatibel met 
de meeste Europese insteeksloten en cilinders.

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel. 

• Behuizing en beslag van staal.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

met registratie van gebeurtenissen. Voor overrulen of 
toegangsblokkeringen.

• Mechanische of elektronische privacyfunctie mogelijk.
• AMOK-optie voor offline noodvergrendeling.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met het 
betreffende insteekslot).

• Mechanisch beslag verkrijgbaar om deuren zonder 
toegangscontrole hetzelfde uiterlijk te geven.

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 
beweegt de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 282 mm x 40 mm x 20 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurkrukrotatie: 33º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 47 mm tot 110 mm.
• Compatibel met DIN-gecertificeerde en Europese insteeksloten, 

Australische insteeksloten en smalle insteeksloten.
• Compatibel met Europese en Zwitserse profielcilinders.
• Krukstiften: 7 mm, 7,6 mm gedeeld (Australië), 8 mm, 8 mm 

gedeeld (Euro & ANSI), 9 mm en 9 mm gedeeld.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:Ex40 | XS4 ORIGINAL – SMAL BESLAG

ID-TECHNOLOGIEËN:

KENMERKEN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

IM IP IA PM PP NE BC

PLATFORMEN:
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XS4 EU – Breed
Het brede XS4 Original-beslag is speciaal ontworpen 
voor deuren in drukke doorgangen waar extra 
stevigheid is gewenst. Dit beslag is compatibel met 
de meeste Europese insteeksloten en cilinders.

Ex60 | XS4 ORIGINAL – BREED BESLAG

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 
beweegt de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 290 mm x 67 mm x 20 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurkrukrotatie: 52º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 47 mm tot 110 mm.
• Compatibel met DIN-gecertificeerde en Europese insteeksloten, 

Australische insteeksloten en smalle insteeksloten.
• Compatibel met Europese en Zwitserse profielcilinders.
• Krukstiften: 7 mm, 7,6 mm gedeeld (Australië), 8 mm, 8 mm 

gedeeld (Euro & ANSI), 9 mm en 9 mm gedeeld.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

IM IP IA PM PP NE BC

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel.

• Behuizing en beslag van staal.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

met registratie van gebeurtenissen. Voor overrulen of 
toegangsblokkeringen.

• Mechanische of elektronische privacyfunctie mogelijk.
• AMOK-optie voor offline noodvergrendeling.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met het 
betreffende insteekslot).

• Mechanisch beslag verkrijgbaar om deuren zonder 
toegangscontrole hetzelfde uiterlijk te geven.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:
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XS4 EU – Codepaneel
Het XS4 Original-beslag met codepaneel biedt 
nog meer veiligheid en controle dankzij drie 
verificatiemethoden om toegang te verlenen.

Ex60 | XS4 ORIGINAL – BESLAG MET CODEPANEEL

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 
beweegt de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 290 mm x 67 mm x 20 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurkrukrotatie: 52º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 47 mm tot 110 mm.
• Compatibel met DIN-gecertificeerde en Europese insteeksloten, 

Australische insteeksloten en smalle insteeksloten.
• Compatibel met Europese en Zwitserse profielcilinders.
• Krukstiften: 7 mm, 7,6 mm gedeeld (Australië), 8 mm, 8 mm 

gedeeld (Euro & ANSI), 9 mm en 9 mm gedeeld.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• HID iCLASS® (niet verkrijgbaar in het SALLIS-platform) 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel.

• Behuizing en beslag van staal.
• Er zijn drie manieren van verificatie beschikbaar om 

toegang te verlenen:
 - Alleen ID-drager.  
 - ID-drager plus pincode.
 - Deurcode.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

met registratie van gebeurtenissen. Voor overrulen of 
toegangsblokkeringen.

• Mechanische of elektronische privacyfunctie mogelijk.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend (anti-

paniekfunctie werkt in combinatie met het betreffende 
insteekslot).

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE

PLATFORMEN:
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XS4 EU – SKG**
Het XS4 Original SKG-beslag is speciaal ontworpen 
voor deuren waar extra bescherming tegen inbraak 
nodig is. Het voldoet aan de hoogste veiligheidseisen 
tegen inbraak en is gecertificeerd volgens de 
specificaties van SKG. 

Ex4K | XS4 ORIGINAL - SKG** BESLAG

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 
beweegt de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 290 mm x 40 mm x 20 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurkrukrotatie: 33º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 47 mm tot 110 mm.
• Compatibel met DIN- en Europese SKG**-insteeksloten.
• Compatibel met Europese SKG** profielcilinders.
• Krukstiften: 8 mm, 8 mm gedeeld, 9 mm en 9 mm gedeeld.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

IM IP BC

• Security beslag die bescherming biedt tegen inbraak 
en onbevoegde toegang; SKG-gecertificeerd.

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel. 

• Behuizing en beslag van staal.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

met registratie van gebeurtenissen. Voor overrulen of 
toegangsblokkeringen.

• AMOK-optie voor offline noodvergrendeling.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met het 
SKG**-insteekslot).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:
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XS4 EU – Dubbelzijdig
Het XS4 Original-beslag met dubbele lezer regelt zowel 
het ingaande als het uitgaande verkeer van een deur. 
In beide richtingen worden toegangsgebeurtenissen 
geregistreerd. Het beslag kan bovendien op vrijwel elk 
type deur met Euro-profiel worden gemonteerd. Deze 
versie werkt met onder andere Europese en Zwitserse 
profielcilinders.

ExCD | XS4 ORIGINAL – BESLAG MET DUBBELE LEZER

• Beslag met dubbele lezer voor toegangscontrole van zowel 
het ingaande als het uitgaande verkeer; ook met verschillende 
toegangsrechten. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 280 mm x 37 mm x 9,5 mm. (buitenkant)
        366 mm x 42,5 mm x 22 mm. (binnenkant)
• Deurkrukrotatie: 33º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 47 mm tot 110 mm.
• Compatibel met DIN-gecertificeerde, Europese en 

Scandinavische insteeksloten en smalle insteeksloten.
• Compatibel met Europese en Zwitserse profielcilinders.
• Krukstiften: 8 mm en 9 mm.
• Optioneel: sabotagebestendige torx 20-schroef voor snelle en 

veilige installatie van binnenuit.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime 
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

IM IP NE

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel.

• Behuizing en beslag van staal.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

met registratie van gebeurtenissen. Voor overrulen of 
toegangsblokkeringen.

KENMERKEN:

Binnenkant Buitenkant

PLATFORMEN:
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XS4 EU – DIN
De DIN-versie van het XS4 Original-beslag is speciaal 
ontwikkeld voor deuren volgens DIN18250 en 18251, 
die weer geschikt zijn voor gebruik met insteeksloten 
volgens DIN 18250. Deze versie kan op de bestaande 
montagegaten van branddeuren worden gemonteerd, 
daardoor blijft de brandwerendheid van de deur 
behouden. 

Ex50 | XS4 ORIGINAL – DIN-VERSIE

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 
beweegt de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 269 mm x 55 mm x 22,5 mm. (buitenkant)
        290 mm x 67 mm x 20 mm. (binnenkant)
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurkrukrotatie: 30º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 47 mm tot 110 mm.
• Compatibel met DIN-insteeksloten.
• Krukstiften: 7 mm , 8 mm, 8 mm gedeeld, 9 mm en 9 mm 

gedeeld.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• De brandwerendheid van de deur blijft behouden 
omdat het beslag op de bestaande montagegaten 
wordt gemonteerd.

• Behuizing en beslag van staal.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

met registratie van gebeurtenissen. Voor overrulen of 
toegangsblokkeringen.

• Elektronische privacyfunctie mogelijk.
• AMOK-optie voor offline noodvergrendeling.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met het 
betreffende insteekslot).

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE BC

PLATFORMEN:
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XS4 EU – Security
Het XS4 Security-beslag is een ideale keuze voor 
deuren waar een hoger beveiligingsniveau vereist is. De 
robuuste, vandalismebestendige constructie beschermt 
tegen vernieling en onbevoegde toegang, zonder dat dit 
ten koste gaat van de flexibiliteit en functionaliteit.

Ex20 | XS4 ORIGINAL – SECURITY BESLAG

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 280 mm x 37 mm x 9,5 mm. (buitenkant)
        280 mm x 42,5 mm x 22 mm. (binnenkant)
• Deurkrukrotatie: 30º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 47 mm tot 110 mm.
• Compatibel met DIN-gecertificeerde en Europese insteeksloten 

en smalle insteeksloten.
• Compatibel met Europese en Zwitserse profielcilinders.
• Krukstiften: 8 mm en 9 mm.
• Optioneel: sabotagebestendige torx 20-schroef voor snelle en 

veilige installatie van binnenuit.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel. 

• Behuizing en beslag van staal.
• Elektronische privacyfunctie mogelijk.
• Mechanisch beslag verkrijgbaar om deuren zonder 

toegangscontrole hetzelfde uiterlijk te geven.

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE BC

PLATFORMEN:
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XS4 Nordic - Smal
Het smalle XS4 Original Nordic-beslag is speciaal 
ontworpen voor Scandinavische deuren en is daarnaast 
geschikt voor deuren met smal profiel. Deze versie werkt 
met de meeste Scandinavische insteeksloten en cilinders.

Sx40 | XS4 ORIGINAL NORDIC - SMAL BESLAG

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 
beweegt de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 282 mm x 40 mm x 20 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurkrukrotatie: 33º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 105 mm.
• Compatibel met Scandinavische insteeksloten.
• Max. initiële draaiing van 4º. SALTO raadt aan om een 

insteekslot te gebruiken met een maximale pre-turn van 4º.
• Compatibel met Scandinavische cilinders met een ovaal profiel.
• Krukstiften: 8 mm en 8 mm gedeeld.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel. 

• Behuizing en beslag van staal.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

voor overrulen of toegangsblokkeringen.
• Mechanische of elektronische privacyfunctie mogelijk.
• AMOK-optie voor offline noodvergrendeling.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met een 
insteekslot uit de SALTO LS5N15-serie).

• Mechanisch beslag verkrijgbaar om deuren zonder 
toegangscontrole hetzelfde uiterlijk te geven.

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE BC

PLATFORMEN:
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XS4 Nordic – Breed
Het brede XS4 Original Nordic-beslag is speciaal 
ontworpen voor deuren in drukke doorgangen waar 
extra stevigheid is gewenst. Deze versie werkt met de 
meeste Scandinavische insteeksloten en cilinders.

Sx60 | XS4 ORIGINAL NORDIC – BREED BESLAG

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 
beweegt de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 290 mm x 67 mm x 20 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurkrukrotatie: 52º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 105 mm.
• Compatibel met Scandinavische insteeksloten.
• Compatibel met Scandinavische cilinders met een ovaal profiel.
• Krukstiften: 8 mm en 8 mm gedeeld.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel. 

• Behuizing en beslag van staal.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

voor overrulen of toegangsblokkeringen.
• Mechanische of elektronische privacyfunctie mogelijk.
• AMOK-optie voor offline noodvergrendeling.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met een 
insteekslot uit de SALTO LS5N15-serie).

• Mechanisch beslag verkrijgbaar om deuren zonder 
toegangscontrole hetzelfde uiterlijk te geven.

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE BC

PLATFORMEN:
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XS4 Nordic – Codepaneel
Het XS4 Original Nordic-beslag met codepaneel 
biedt nog meer veiligheid en controle dankzij drie 
verificatiemethoden om toegang te verlenen. 

Sx60K | XS4 ORIGINAL NORDIC MET CODEPANEEL

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 
beweegt de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 290 mm x 67 mm x 20 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurkrukrotatie: 52º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 105 mm.
• Compatibel met Scandinavische insteeksloten.
• Compatibel met Scandinavische cilinders met een ovaal profiel.
• Krukstiften: 8 mm en 8 mm gedeeld.

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel. 

• Behuizing en beslag van staal.
• Er zijn drie manieren van verificatie beschikbaar om 

toegang te verlenen:
 - Alleen ID-drager.  
 - ID-drager plus pincode.
 - Deurcode.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

voor overrulen of toegangsblokkeringen.
• Mechanische of elektronische privacyfunctie mogelijk.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met een 
insteekslot uit de SALTO LS5N15-serie).

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE

PLATFORMEN:

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• HID iCLASS® (niet verkrijgbaar in het SALLIS-platform) 
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XS4 Nordic - Security
Het XS4 Security Nordic-beslag is een ideale keuze 
voor deuren waar een hoger beveiligingsniveau vereist 
is. De robuuste, vandalismebestendige constructie 
beschermt tegen vernieling en onbevoegde toegang, 
zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit en 
functionaliteit.

Sx20 | XS4 ORIGINAL NORDIC – SECURITY BESLAG

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm.
• Afmetingen: 280 mm x 37 mm x 9,5 mm. (buitenkant)
        280 mm x 40 mm x 21,5 mm. (binnenkant)
• Deurkrukrotatie: 30º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 105 mm.
• Compatibel met Scandinavische insteeksloten.
• Max. initiële draaiing van 4º. SALTO raadt aan om een 

insteekslot te gebruiken met een maximale pre-turn van 4º.
• Compatibel met Scandinavische cilinders met een ovaal profiel.
• Krukstiften: 8 mm en 8 mm gedeeld.
• Optioneel: sabotagebestendige torx 20-schroef voor snelle en 

veilige installatie van binnenuit.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime 
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel. 

• Behuizing en beslag van staal.
• Elektronische privacyfunctie mogelijk.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met een 
insteekslot uit de SALTO LS5N15-serie).

• Mechanisch beslag verkrijgbaar om deuren zonder 
toegangscontrole hetzelfde uiterlijk te geven.

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE BC

PLATFORMEN:
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XS4 ANSI - Breed
Het brede XS4 Original ANSI-beslag is speciaal 
ontworpen voor deuren in drukke doorgangen waar 
extra stevigheid is gewenst. Deze versie werkt met de 
meeste ANSI-insteeksloten en buisvormige schoten.

Ax60 | XS4 ORIGINAL ANSI - BREED BESLAG

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling beweegt 
de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 (1-3⁄8") tot 120 mm (4-¾").
• Afmetingen: 290 mm (11-27⁄64") x 67 mm (2-5⁄8") x 20 mm (25⁄32").
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurkrukrotatie: 52º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 61 mm (2-13⁄32"),  

62 mm (2-7⁄16") en 63 mm (2-1⁄2").
• Compatibel met standaardversies van ANSI-insteeksloten en 

buisvormige insteeksloten of insteeksloten met schoot.
• Max. initiële draaiing van 4º. SALTO raadt aan om een insteekslot te 

gebruiken met een maximale pre-turn van 4º.
• Compatibel met ANSI-insteekcilinders.
• Krukstiften: 8 mm (5⁄16"), 7 mm diamant (9⁄32"), 8 mm gedeeld (5⁄16"), 

7 mm diamant gedeeld (9⁄32") en 7,6 mm (19⁄64").

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel. 

• Behuizing en beslag van staal.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

met registratie van gebeurtenissen. Voor overrulen of 
toegangsblokkeringen.

• Mechanische of elektronische privacyfunctie mogelijk.
• AMOK-optie voor offline noodvergrendeling.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met een 
insteekslot uit de SALTO LA1T15-serie).

• Mechanisch beslag verkrijgbaar om deuren zonder 
toegangscontrole hetzelfde uiterlijk te geven.

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE BC

PLATFORMEN:

WIRELESS
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XS4 ANSI – Codepaneel
Het XS4 Original ANSI-beslag met codepaneel 
biedt nog meer veiligheid en controle dankzij drie 
verificatiemethoden om toegang te verlenen. Deze 
versie is compatibel met de meeste ANSI-insteeksloten 
en buisvormige schoten. 

Ax60K | XS4 ORIGINAL ANSI MET CODEPANEEL

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling beweegt 
de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 32 (1-3⁄8") tot 120 mm (4-¾").
• Afmetingen: 290 mm (11-27⁄64") x 67 mm (2-5⁄8") x 20 mm (25⁄32").
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurkrukrotatie: 52º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 61 mm (2-13⁄32"),  

62 mm (2-7⁄16") en 63 mm (2-1⁄2").
• Compatibel met standaardversies van ANSI-insteeksloten en 

buisvormige insteeksloten of insteeksloten met schoot.
• Max. initiële draaiing van 4º. SALTO raadt aan om een insteekslot 

te gebruiken met een maximale pre-turn van 4º.
• Compatibel met ANSI-insteekcilinders.
• Krukstiften: 8 mm (5⁄16"), 7 mm diamant (9⁄32"), 8 mm gedeeld (5⁄16"), 

7 mm diamant gedeeld (9⁄32") en 7,6 mm (19⁄64").

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie is mogelijk voor elk type deur, 
ook voor deuren met een smal profiel. 

• Behuizing en beslag van staal.
• Er zijn drie manieren van verificatie beschikbaar om 

toegang te verlenen:
 - Alleen ID-drager.  
 - ID-drager plus pincode.
 - Deurcode.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

met registratie van gebeurtenissen. Voor overrulen of 
toegangsblokkeringen.

• Mechanische of elektronische privacyfunctie mogelijk.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met een 
insteekslot uit de SALTO LA1T15-serie).

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE

PLATFORMEN:

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• HID iCLASS® (niet verkrijgbaar in het SALLIS-platform) 

WIRELESS
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XS4 Glazen deur – DIN
Het XS4 DIN-glasdeurbeslag is speciaal ontworpen 
voor gebruik met glazen deuren volgens DIN 18101. 
De stalen behuizing is stijlvol en modern, en de unieke 
sandwich-constructie zorgt voor eenvoudige installatie 
op de DIN standaard montagegaten. 

ExGD | XS4 BESLAG VOOR GLAZEN DEUREN DIN18101

• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 
beweegt de deurkruk vrij. 

• Geschikt voor deurdikte: van 8 mm tot 14 mm.
• Afmetingen: 296 mm x 98,5 mm x 22,5 mm.
• Deurkrukrotatie: 52º.
• Afstand van de deurkruk tot de cilinder: 72 mm.
• Speciaal voor glazen deuren volgens DIN 18101.
• Automatisch sluiten, de extra grendel (anti-flipper) schuift 

de nachtschoot naar buiten en vergrendelt deze.
• Compatibel met Europese profielcilinders.
• Compatibiliteit van de deurkruk: 16 mm Ø, 18 mm Ø.
• Insteekslot geïntegreerd.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®.
• i-Button 

PLATFORMEN:

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Sandwich-constructie voor eenvoudige installatie.
• Behuizing en beslag van staal.
• Verkrijgbaar met uitsparing voor mechanische cilinder 

met registratie van gebeurtenissen. Voor overrulen of 
toegangsblokkeringen.

• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend (anti-
paniekfunctie werkt in combinatie met het automatische 
SALTO-insteekslot).

• Deurstatusdetector aan de binnenkant voor bewaking 
tegen inbraak of opengelaten deuren (alleen SALTO 
Wireless beslagen).

• Sluitplaten voor glaskozijnen en dubbele deuren 
verkrijgbaar.

• Mechanisch beslag verkrijgbaar om deuren zonder 
toegangscontrole hetzelfde uiterlijk te geven.

KENMERKEN:
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XS4 Glazen deur
Het exclusieve ontwerp van het XS4 Glasdeurbeslag 
maakt het geschikt voor allerlei gangbare typen 
glazen deuren, ook als deze al zijn voorzien van een 
ingebouwd slot. Bovendien maakt de unieke sandwich-
constructie de installatie eenvoudig.

ExGM | XS4 BESLAG VOOR GLAZEN DEUREN

• Geschikt voor deurdikte: 8 mm, 10 mm en 12 mm.
• Afmetingen: 135 mm x 148,5 mm x 17 mm.
• Deurkrukrotatie: 33º.
• Insteekslot geïntegreerd.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime 
• HID iCLASS®.
• i-Button 

PLATFORMEN:

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Sandwich-constructie voor eenvoudige installatie. 
• Behuizing en beslag van staal.
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend 

(anti-paniekfunctie werkt in combinatie met het 
SALTO-insteekslot).

• Sluitplaten voor glaskozijnen en dubbele deuren 
verkrijgbaar.

KENMERKEN:
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1 I PRODUCTTYPE

3 I BREEDTE DEURBESLAG

2 I ID-TECHNOLOGIE

Europese beslagen voor Europese 
insteeksloten.

Smal beslag, 40 mm Contactloos LEGIC Advant & Prime

ANSI-beslagen voor ANSI-insteeksloten.

DIN-beslag, 55 mm

i-Button Smile

i-Button RW

Contactloos MIFARE® (DESFire EV1, Plus, 
Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)

Scandinavische beslagen voor 
Scandinavische insteeksloten.

Breed beslag, 67 mm XS4 One, smal beslag

i-Button ROM

Contactloos Inside Picopass

Contactloos HID iCLASS®

Contactloos BLE & MIFARE® DESFire

E

4

i-Button

2

8

A

5

A

RFID

9

S

6 7

1

7

H

B

Opbouw artikelnummers
XS4 BY SALTO | ELEKTRONISCHE BESLAGEN
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4 I MODEL DEURBESLAG

6 I DEURKRUK

5 I FUNCTIE

Koppeling 2 deurkrukken, elk type

2 deurkrukken, elk type, elektronisch 'niet 
storen'-systeem

Koppeling + overrulen
2 deurkrukken, elk type, draaiknop aan 
de binnenkant, met aansluiting voor 
insteeksloten met microschakelaar

2 deurkrukken, elk type, cilinderuitsparing 
aan buitenkant, elektronisch 'niet storen'-
systeem

ANSI-beslag voor ANSI-insteeksloten. 2 deurkrukken, elk type, cilinderuitsparing 
aan binnenkant

Koppeling + overrulen Europese 
profielcilinder

2 deurkrukken, elk type, cilinderuitsparing 
aan binnen-/buitenkant

SKG-model (alleen voor Europees smal 
beslag, 40 mm)

2 deurkrukken, elk type, cilinderuitsparing 
aan buitenkant

5 0

6

6 1

7

E 3

P 2

K 4

REF. Y

REF. H

REF. B

REF. T

REF. L

REF. U

REF. P

REF. G

REF. S

REF. A

REF. C

REF. N

REF. W REF. J

REF. O

REF. Z

SALTO biedt u een ruime keuze uit functionele en stijlvol ontworpen deurkrukken voor gebruik met de XS4 beslagen, 
geschikt voor elk type deur. Veel van de deurkrukken voldoen aan de DDA-vereisten (Disability Discrimination Act), zodat 
ze licht en gemakkelijk kunnen worden bediend.

— 
12
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RVS afwerkingen Messing afwerkingen Zwart chroom

Geborsteld
RVS
(IM)

Gepolijst
RVS
(IP)

Antiek
Messing
(IA)

Geborsteld 
Messing PVD
(PM)

Gepolijst
Messing PVD
(PP)

Zwart
(NE)

7 I AFSTAND VAN DEURKRUK TOT CILINDER

8 I AFWERKINGEN

Zonder afstand

49 mm, Europese profielcilinder

70 mm, Europese profielcilinder

73,5 mm, Zwitserse profielcilinder

85 mm, Europese profielcilinder

92 mm, Europese profielcilinder

47 mm, Europese profielcilinder

55 mm, Europese profielcilinder

72 mm, Europese profielcilinder

74 mm, Zwitserse profielcilinder

88 mm, Europese profielcilinder

93 mm, Zwitserse profielcilinder

48 mm, Europese profielcilinder

62 mm, Europese profielcilinder

72 mm voor branddeuren

78 mm, Europese profielcilinder

78 mm, Zwitserse profielcilinder

90 mm, Europese profielcilinder

100 mm, Europese profielcilinder

110 mm, Europese profielcilinder

00

49

70

3R

85

92

47

55

72

4R

88

9R

48

62

7F

78

7R

90

10

11

SALTO biedt diverse afwerkingen voor de XS4 beslagen in een variatie van moderne en klassieke stijlen die aansluiten bij 
de stijl van het gebouw.
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Zwart chroom

— 
Mechanische 
privacyfunctie

— 
Optie met mechanisch 
overrulen

— 
Elektronische privacy- 
functie

— 
ID-technologie i-Button

— 
AMOK

9 I DEURDIKTE

11 I DRAAIRICHTING

10 I KRUKSTIFT

12 I WIRELESS / AMOK / CODEPANEEL / SALTO KS / SALLIS

Deurdikte van 32 mm tot 47 mm

Rechtshandig; alleen voor O- en S-deurkrukken

Krukstift van 7 mm

Wireless-ready; offline model kan worden 
geüpgraded naar SALTO Wireless.

Gedeelde krukstift van 9 mm

Deurdikte van 45 mm tot 60 mm

Linkshandig; alleen voor O- en S-deurkrukken

BUITENKANT

R. Rechtshandig L. Linkshandig

BINNENKANT

Krukstift van 8 mm

SALTO Wireless, real-time toegangscontrole

Gedeelde diamantstift van 7 mm.

Gedeelde krukstift van 7,6 mm

Deurdikte van 75 mm tot 90 mm Krukstift van 7 mm

Codepaneel; vergroot de veiligheid en 
controle dankzij drie verificatiemethoden 
om toegang te verlenen 

SALTO KS Keys as a Service

SALLIS; SALTO Lock Link System

* Niet alle configuraties zijn mogelijk bij alle modellen; raadpleeg de prijslijst van SALTO Systems voor de details van elk model.

Deurdikte van 60 mm tot 75 mm Krukstift van 9 mm

AMOK, voor offline noodvergrendeling

Deurdikte van 90 mm tot 105 mm

Deurdikte van 105 mm tot 120 mm

Gedeelde krukstift van 8 mm

3
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XS4 Mini

XS4 MINI VOOR EUROPESE INSTEEKSLOTEN

 XS4 Mini – EU / DIN

XS4 MINI VOOR SCANDINAVISCHE 
INSTEEKSLOTEN

 XS4 Mini – Nordic

XS4 MINI VOOR CILINDRISCH SLOT

 XS4 Mini – voor cilindrisch slot

XS4 MINI VOOR AUSTRALISCHE 
INSTEEKSLOTEN

 XS4 Mini – Australië

XS4 MINI VOOR ANSI-INSTEEKSLOTEN

 XS4 Mini – ANSI

OPBOUW ARTIKELNUMMERS

 Deurkrukken 

 Afwerkingen 

 Modellen
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Met de XS4 Mini is de lat nog hoger gelegd, voor design maar bovenal het gemak van installatie. Het 
resultaat is een klein en discreet formaat met een moderne, strakke LED-lichtring. Omdat de Mini’s zo heerlijk 
compact zijn, zijn ze een stuk makkelijker te installeren. Verwijder eenvoudig de deurkruk en monteer het 
beslag, zonder vaste bekabeling, extra te boren en grote aanpassingen te doen. Met de XS4 Mini blijft de 
brandwerendheid van de deur behouden.

XS4 MINI BY SALTO | ELEKTRONISCH COMPACT BESLAG

Technische gegevens

Belangrijkste kenmerken Openingsmodi

Functies voor toegangscontrole
VOEDING
• XS4 Mini: 3 alkalinebatterijen LR03, AAA 1,5 V

AANTAL OPENINGEN:
• Contactloos beslag: tot 40.000 openingen per 

batterijenset. 

• Laag vermogen van batterijen wordt automatisch 
doorgegeven via het SALTO Virtual Network (SVN) 
naar de server.

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN:
• Niet geschikt voor buitengebruik.

• Volledig geïntegreerd in het SALTO XS4-platform.
• Eenvoudige installatie met slechts twee schroeven, 

ongeacht of de installatie plaatsvindt op nieuwe of 
bestaande deuren.

• Makkelijk te onderhouden: alleen de batterijen hoeven 
na melding te worden vervangen.

• Voor binnengebruik; het compacte beslag is ideaal 
voor toepassing op zowel nieuwe als bestaande 
deuren.

• Registratie van toegangsgebeurtenissen op drager met 
overdracht via SVN.

• Alle communicatie tussen de drager en de beslagen is 
versleuteld en beveiligd.

• Informatie over de batterijstatus wordt op dragers 
opgeslagen met overdracht via SVN.

• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren 
groen/rood geven iemands toegangsniveau aan.

• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend (anti-
paniekfunctie werkt in combinatie met het betreffende 
insteekslot).

• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere 
beveiliging en esthetiek.

• Verkrijgbaar in twee afwerkingen voor de behuizing:  
wit en zwart.

• Verkrijgbaar met allerlei verschillende afwerkingen, 
deurkrukken, rosetten en afdekplaten.

• Firmware-upgrade met programmeerapparaat (PPD) 
via NFC.

• Noodopening mogelijk met behulp van draagbaar 
programmeerapparaat (PPD).

GEBRUIKERS & DEUREN:
• Maximaal aantal gebruikers per deur: 4 miljoen
• Maximaal aantal deuren per systeem: 65.000
• Aantal gebruikersgroepen: onbeperkt

KALENDERS & TIJDZONES:
• Aantal kalenders in systeem: 256
• Aantal tijdschema's: 1024
• Aantal tijdsperioden: 1024

GEBEURTENISSEN:
• Maximaal aantal gebeurtenissen in het geheugen van 

het beslag: 2200
• Niet-vluchtig geheugen; geheugen wordt niet gewist, 

ook niet als de stroom uitvalt.

BEHEERSOFTWARE:
• SALTO ProAccess SPACE

ID-TECHNOLOGIEËN:
• Voor de meeste gangbare MIFARE RFID-technologieën.
• Compatibel met ISO 14443A, ISO 14443B en ISO 15693 

(Vicinity).

STANDAARD:
Altijd vergrendeld.

KANTOORMODUS:
Vrije doorgang.

KANTOORMODUS MET TIJDFUNCTIE:
Automatische vergrendeling na eindtijd.

AUTOMATISCH OPENEN:
Automatisch openen en vergrendelen op vooraf ingestelde 
tijden, per dag 8 keer mogelijk.

MODUS WISSELEN:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw 
aanbieden voor ontgrendeling.

MODUS WISSELEN VOLGENS TIJDSCHEMA:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw 
aanbieden voor ontgrendeling, afhankelijk van tijdschema’s.
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XS4 Mini - EU / DIN
Het DIN-model van de XS4 Mini is ontwikkeld conform 
de vereisten van deuren volgens DIN 18251, met 
insteeksloten volgens DIN 18250. Deze versie maakt 
gebruik van de bestaande DIN-montagegaten waardoor 
de brandwerendheid van de deur blijft behouden.

Ex150 | XS4 MINI VOOR EUROPESE INSTEEKSLOTEN

• Geschikt voor deurdikte: van 35 mm tot 120 mm. 
• Afmetingen: 127 mm x 58,5 mm x 22,5 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 

beweegt de deurkruk vrij.
• Deurkrukrotatie: 45º.
• Speciaal voor deuren volgens DIN 18251, met insteeksloten 

volgens DIN 18250.
• Max. initiële draaiing van 4º. SALTO raadt aan om een 

insteekslot te gebruiken met een maximale pre-turn van 4º.
• Compatibel met Europese profielcilinders.
• Compatibiliteit van de deurkruk: 16 mm Ø.
• Krukstiften: 8 mm, 8 mm gedeeld, 9 mm en 9 mm gedeeld.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC

PLATFORMEN:

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

DEURKRUKKEN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie met slechts twee schroeven bij 
installatie op nieuwe of bestaande Europese deuren/
DIN-deuren.

• Duidelijke optische meldingen met twee kleuren 
geven het toegangsniveau aan. Optioneel ook met 
geluidssignaal.

• Hoge veiligheid dankzij geharde platen met hoge 
bescherming tegen boren.

• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere 
beveiliging en esthetiek.

• Voor binnengebruik; het compacte beslag is ideaal 
voor toepassing op zowel nieuwe als bestaande 
deuren.

• Verkrijgbaar met allerlei verschillende afwerkingen, 
deurkrukken, rosetten en afdekplaten.

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE BC
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XS4 Mini – Nordic
Het Nordic-model van de XS4 Mini is speciaal 
ontworpen voor deuren met een Scandinavisch 
profiel. Deze versie werkt met standaardversies 
van Scandinavische insteeksloten en cilinders.
 

Sx150 | XS4 MINI VOOR SCANDINAVISCHE INSTEEKSLOTEN

• Geschikt voor deurdikte: van 35 mm tot 100 mm.  
Met afdekplaat: deurdikte + 4 mm.

• Afmetingen: 127 mm x 58,5 mm x 22,5 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling beweegt 

de deurkruk vrij.
• Deurkrukrotatie: 45º.
• Speciaal voor Scandinavische deuren, insteeksloten en cilinders, 

ook voor smal profiel.
• Volledig compatibel met Scandinavische profielcilinders volgens  

de standaard bevestigingsinstructies.
• Max. initiële draaiing van 4º. SALTO raadt aan om een insteekslot  

te gebruiken met een maximale pre-turn van 4º.
• Krukstiften: 8 mm.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC

PLATFORMEN:

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

DEURKRUKKEN:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie met slechts twee schroeven bij 
installatie op nieuwe of bestaande Scandinavische 
deuren.

• Duidelijke optische meldingen met twee kleuren 
geven het toegangsniveau aan. Optioneel ook met 
geluidssignaal.

• Hoge veiligheid dankzij geharde platen met hoge 
bescherming tegen boren.

• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere 
beveiliging en esthetiek.

• Voor binnengebruik; het compacte beslag is ideaal 
voor toepassing op zowel nieuwe als bestaande 
deuren.

• Verkrijgbaar met allerlei verschillende afwerkingen, 
deurkrukken, rosetten en afdekplaten.

KENMERKEN:

IM PM BC

U W

6

E SL T

Deurkruk klant  
Diameter Ø16

58.5

77
50

12
7

22.5

45º

Ø50  □8

51



XS4 Mini – Cilindrisch slot
De XS4 Mini voor cilindrische sloten is speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in combinatie met het 
SALTO-model met cilindrisch slot. Hiermee kunt 
u een eenvoudige binnendeur met cilindrisch slot 
perfect ombouwen tot een aantrekkelijke deur met 
elektronische bediening. 

Tx150 | XS4 MINI VOOR CILINDRISCH SLOT

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 90 mm. 
• Afmetingen: 127 mm x 58,5 mm x 22,5 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 

beweegt de deurkruk vrij.
• Deurkrukrotatie: 40º.
• Voor gebruik in combinatie met cilindrisch slot LT2K van SALTO.
• Compatibiliteit van de deurkruk: 16 mm Ø.
• Krukstifen: 7,6 mm gedeeld en 8 mm.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC

PLATFORMEN:

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie met slechts twee schroeven bij 
installatie op nieuwe of bestaande deuren met cilindrisch 
slot.

• Duidelijke optische meldingen met twee kleuren geven het 
toegangsniveau aan. Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge veiligheid dankzij geharde platen met hoge 
bescherming tegen boren.

• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere beveiliging 
en esthetiek.

• Voor binnengebruik; het compacte beslag is ideaal voor 
toepassing op zowel nieuwe als bestaande deuren.

• Verkrijgbaar met allerlei verschillende afwerkingen, 
deurkrukken, rosetten en afdekplaten voor cilindrische of 
buisvormige schoten (64 mm Ø).

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE BC

DEURKRUKKEN:

U

J

WE

Z

SL T

58.5

77
50

12
7

22.5

40º

Ø54 □8
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XS4 Mini - Australië
Het Australisch-model van de XS4 Mini is speciaal 
ontwikkeld voor Australische deuren en insteeksloten.

Ux150 | XS4 MINI VOOR AUSTRALISCHE INSTEEKSLOTEN

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 90 mm. 
• Afmetingen: 127 mm x 58,5 mm x 22,5 mm.
• Omkeerbaar deurbeslag voor deurkruk naar links of naar rechts.
• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 

beweegt de deurkruk vrij.
• Deurkrukrotatie: 45º.
• Speciaal voor Australische insteeksloten.
• Max. initiële draaiing van 4º. SALTO raadt aan om een 

insteekslot te gebruiken met een maximale pre-turn van 4º.
• Compatibel met Europese profielcilinders.
• Compatibiliteit van de deurkruk: 16 mm Ø.
• Krukstiften: 7,6 mm gedeeld, 8 mm en 8 mm gedeeld.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC

PLATFORMEN:

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie met slechts twee schroeven bij 
installatie op nieuwe of bestaande Australische deuren.

• Duidelijke optische meldingen met twee kleuren geven het 
toegangsniveau aan. Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge veiligheid dankzij geharde platen met hoge 
bescherming tegen boren.

• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere beveiliging 
en esthetiek.

• Voor binnengebruik; het compacte beslag is ideaal voor 
toepassing op zowel nieuwe als bestaande deuren.

• Verkrijgbaar met allerlei verschillende afwerkingen, 
deurkrukken, rosetten en afdekplaten.

KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE BC

DEURKRUKKEN:

U W

ZG 6J

E SL

T

N

Deurkruk klant  
Diameter Ø16

58.5

77
50

12
7

22.5

45º

Ø54 □7.6
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XS4 Mini - ANSI
De XS4 Mini ANSI voor cilindrische sloten voldoet aan 
de vereisten voor cilindrische sloten volgens ANSI 
A156.2 Klasse 1 of 2. Een makkelijke, simpele en snelle 
manier om bestaande situaties te vernieuwen met 
geavanceerde elektronische toegangscontrole.

Cx2x0 | XS4 MINI VOOR CILINDRISCH ANSI-SLOT

• Geschikt voor deurdikte: van 32 mm tot 120 mm (1-17⁄64" tot 
4-23⁄32").

• Afmetingen: 127 mm x 58,5 mm x 22,5 mm (5" x 2-19⁄64" x 57⁄64").
• Elektronisch slot voor rechts- en linkshandig gebruik.
• Deurbeslag met koppelingsmechanisme; bij ontgrendeling 

beweegt de deurkruk vrij.
• Deurkrukrotatie: 60º.
• Alleen voor gebruik in combinatie met het cilindrische ANSI-slot, 

LCxK van SALTO. 

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC

PLATFORMEN:

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN:

• Eenvoudige installatie met slechts twee schroeven 
bij installatie op nieuwe of bestaande deuren met 
cilindrische ANSI-schoot.

• Duidelijke optische meldingen met twee kleuren 
geven het toegangsniveau aan. Optioneel ook met 
geluidssignaal.

• Hoge veiligheid dankzij geharde platen met hoge 
bescherming tegen boren.

• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere 
beveiliging en esthetiek.

• Voor binnengebruik; het compacte beslag is ideaal 
voor toepassing op zowel nieuwe als bestaande 
deuren.

KENMERKEN:

CS 
 
BHMA682  
US26D

CP 
 
BHMA629 
US26

PP

BHMA729
US3

PM

BHMA732
US4

NE

BHMA685

BC

DEURKRUKKEN:

R N G

(1)

(1)  Klasse 1 conform ANSI-normen

68
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1 I PRODUCTTYPE

3 I MODEL

2 I ID-TECHNOLOGIE

SALTO XS4 Mini EU / DIN.

SALTO XS4 Mini

SALTO XS4 Mini voor cilindrisch slot van 
SALTO.

SALTO XS4 Mini Nordic.

SALTO XS4 Mini Australisch. 

SALTO XS4 Mini ANSI.

Contactloos BLE & MIFARE® DESFire

E

1

T

S

U

C

B

Opbouw artikelnummers
XS4 MINI BY SALTO | ELEKTRONISCH COMPACT BESLAG

4 I MODEL DEURBESLAG

5 I FUNCTIE

Koppeling

2 deurkrukken, elk type.

Koppeling + afdekplaat

2 deurkrukken, elk type, draaiknop aan 
de binnenkant, met aansluiting voor 
insteeksloten met microschakelaar.

2 deurkrukken, elk type, speciale rozet voor 
bestaande deuren.

2 deurkrukken, elk type, binnenplaat voor 
bestaande deuren.

5

0

6

1 5

4

Contactloos MIFARE® (DESFire EV1, Plus, 
Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)

RFID

9
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6 I DEURKRUK

REF. J

REF. L

REF. G

REF. E

REF. N

REF. S REF. W

REF. Z

REF. T REF. U REF. J

SALTO biedt u een ruime keuze uit functionele en stijlvol ontworpen deurkrukken voor gebruik met de XS4 Mini. Veel van 
de deurkrukken voldoen aan de DDA-vereisten (Disability Discrimination Act), zodat ze licht en gemakkelijk kunnen worden 
bediend.

8 I AFWERKINGEN DEURKRUKKEN

7 I ROZET

De deurkrukken zijn met diverse afwerkingen leverbaar, in moderne of klassieke stijl, die aansluiten bij de stijl van de 
omgeving.

SALTO levert ronde rozetten voor de binnenkant passend bij de deurkrukken. Deze kunt u met allerlei afwerkingen naar 
wens aanpassen.

IM

IM

IP

IP

PM

PM

NE

NE

IA

IA

PP

PP

BC

BC

Geborsteld
RVS

Geborsteld
RVS

Gepolijst
RVS

Gepolijst
RVS

Antiek
Messing

Antiek
Messing

Geborsteld
RVS

Geborsteld
RVS

Gepolijst
Messing PVD

Gepolijst
Messing PVD

Zwart
PVD

Zwart
PVD

BioCote©

Antimicrobiële coating

BioCote©

Antimicrobiële coating
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— 
Draaiknop aan 
de binnenkant

— 
Optie met mechanisch 
overrulen

— 
Optie met afdekplaat 

10 I DEURDIKTE

12 I DRAAIRICHTING

11 I KRUKSTIFT

Deurdikte van 35 mm tot 50 mm

Witte afwerking

Rechtshandig, alleen voor O- of S-deurkrukken.

Deurdikte van 47 mm tot 60 mm

Zwarte afwerking

Linkshandig, alleen voor O- of S-deurkrukken.

BUITENKANT

R. Rechtshandig L. Linkshandig

BINNENKANT

Deurdikte van 77 mm tot 90 mm

Deurdikte van 67 mm tot 80 mm

Deurdikte van 87 mm tot 105 mm

3

W

R

4

B

L

7

6

9

VB. I VOORBEELDEN VAN MODELLEN

Krukstift van 8 mm

Krukstift van 9 mm

8

9

Gedeelde krukstift van 7,6 mm6

9 I KLEUR BEHUIZING

 Optioneel is de antimicrobiële BioCote©-afwerking voor de behuizing verkrijgbaar.
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AElement

AELEMENT - EU / DIN

 AElement EU / DIN

AELEMENT - ANSI

 AElement ANSI

 

OPBOUW ARTIKELNUMMERS

 Deurkrukken 

 Afwerkingen 

 Modellen
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AElement is een RFID-lezer met een eigentijds design waarmee u alle veiligheidswensen kunt integreren in 
een elegant, energiezuinig, betrouwbaar en draadloos systeem. Het minimalistische ontwerp van de RFID-
lezer is onopvallend en kan worden gecombineerd met allerlei SALTO- of design-deurkrukken.

AELEMENT BY SALTO | STIJLVOLLE LEZERS

Technische gegevens

Belangrijkste kenmerken Openingsmodi

Functies voor toegangscontrole
VOEDING
• AElement: 3 alkalinebatterijen LR03, AAA 1,5 .V

AANTAL OPENINGEN:
• Tot 50.000 openingen per batterijenset. 

• Laag vermogen van batterijen wordt automatisch 
doorgegeven via het SALTO Virtual Network (SVN) 
naar de server. 

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN:
• Elektronica: 0º / 60º.
• Niet geschikt voor buitengebruik.

• Makkelijk te onderhouden: alleen de batterijen hoeven na 
melding te worden vervangen.

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Wireless-ready; offline model kan worden aangepast naar 

SALTO Wireless.
• Deurkruk met blokkeermechanisme.
• Alleen voor gebruik in combinatie met SALTO AElement-

insteeksloten.
• Compatibel met DIN- en ANSI-insteeksloten.
• Lezerbehuizing gemaakt met een dubbellaagse 

injectieconstructie.
• Elektronisch privacy met 'niet storen'-functie aan de 

binnenkant. 
• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend (anti-

paniekfunctie werkt in combinatie met het SALTO-insteekslot).
• Heldere, tweekleurige LED (groen/rood) om het 

toegangsniveau aan te geven.
• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere beveiliging en 

esthetiek.
• Uitgebreid assortiment van SALTO deurkrukken en geschikt 

voor gebruik met design-deurkrukken van bekende merken.
• Voldoet aan de DDA (Disability Discrimination Act), afhankelijk 

van het type deurkruk.
• Noodopening mogelijk met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

GEBRUIKERS & DEUREN:
• Maximaal aantal gebruikers per deur: 4 miljoen
• Maximaal aantal deuren per systeem: 65.000
• Aantal gebruikersgroepen: onbeperkt

KALENDERS & TIJDZONES:
• Aantal kalenders in systeem: 256
• Aantal tijdschema's: 1024
• Aantal tijdsperioden: 1024

GEBEURTENISSEN:
• Maximaal aantal gebeurtenissen in het geheugen: 2200
• Niet-vluchtig geheugen; geheugen wordt niet gewist, 

ook niet als de stroom uitvalt.

BEHEERSOFTWARE:
• SALTO ProAccess SPACE

ID-TECHNOLOGIEËN:
• Voor de meeste gangbare MIFARE RFID-technologieën.
• Compatibel met ISO 14443A, ISO 14443B en ISO 15693 

(Vicinity).

STANDAARD:
Altijd vergrendeld.

AUTOMATISCH OPENEN:
Automatisch openen en vergrendelen op vooraf ingestelde 
tijden, per dag 8 keer mogelijk.

MODUS WISSELEN:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw 
aanbieden voor ontgrendeling.

MODUS WISSELEN VOLGENS TIJDSCHEMA:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw 
aanbieden voor ontgrendeling, afhankelijk van tijdschema’s.

KANTOORMODUS:
Vrije doorgang (alleen met de ANSI-versie).

OPEN BLIJVEN BIJ VERLATEN:
Het slot blijft ontgrendeld na gebruik van de deurklink aan de 
binnenkant, totdat een geldige drager wordt aangeboden.
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AElement - EU
De AElement Europese-versie is speciaal ontworpen 
voor de meeste Europese deuren met een DIN 
18250-profiel. Het minimalistische ontwerp van de 
RFID-lezer ziet er op elke deur stijlvol en discreet uit. 
Bovendien kunt u kiezen uit allerlei design-deurkrukken 
en verschillende afwerkingen.

AE91 | AELEMENT VOOR EUROPESE DEUREN  
• Geschikt voor deurdikte: van 35 mm - 45 mm tot  

115 mm - 125 mm
• Afmetingen lezer: 67 mm x 45 mm x 17 mm
• Afmetingen batterijhouder (binnenkant):  

116 mm x 65 mm x 25,5 mm
• Deurkruk met blokkeermechanisme.
• Deurkrukrotatie: 33º.
• Voor gebruik met SALTO LE7E37-insteeksloten.
• Krukstiften: 8 mm gedeeld en 9 mm gedeeld  

(alleen SALTO-krukstiften).

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC

PLATFORMEN:

TECHNISCHE TEKENING:

KENMERKEN INSTEEKSLOTEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN BASISFRAME:

• Lezerbehuizing gemaakt met een dubbellaagse 
injectieconstructie.

• Heldere, tweekleurige LED (groen/rood) om het 
toegangsniveau aan te geven.

• Elektronische privacyfunctie mogelijk dankzij knop 
aan de binnenkant (voor de hotelsector). De gebruiker 
kan de 'niet storen'-functie zelf activeren.

• Speciale optische- en akoestische-signalen geven aan 
wanneer de privacymodus van het slot is geactiveerd.

• Het geluidssignaal kan worden in- en uitgeschakeld.
• Compatibel met DIN 18250 Europese insteeksloten op 

bestaande deuren.
• Certificeringen: CE, FCC/IC, EN1364-1 EI 60.

• PC-afstand 72 mm.
• Nachtschoot van het slot is gemaakt van staal.
• Nachtschoot is zelfvergrendelend.
• Afwerkingen: geborsteld RVS of goud geëmailleerd.
• Vorm van de voorplaat: vierkant of rond.
• Leverbaar in diverse doornmaten: 55 mm - 65 mm.
• Deurkrukbediening is links- of rechtshandig - niet 

omkeerbaar.
• Het slot kan van binnenuit altijd worden geopend 

(anti-paniekfunctie in combinatie met slot).
• Voldoet aan EN 12209.

ELEKTRONISCHE KENMERKEN: DIN18250 AELEMENT-INSTEEKSLOT:

IM IP IA PM PP NE
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• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC

PLATFORMEN:

TECHNISCHE TEKENING:

KENMERKEN INSTEEKSLOTEN:

ID-TECHNOLOGIEËN:

• Insteekslot met ingebouwde deurdetector, 
privacydetector en mechanische detector voor 
sleutel-overrulen.

• PC-afstand 62 mm
• Nachtschoot van het slot is gemaakt van staal.
• Afwerkingen: geborsteld RVS of goud geëmailleerd.
• Vorm van de voorplaat: vierkant.
• Deurkrukbediening is links- of rechtshandig - 

omkeerbaar.
• Het slot kan van binnenuit altijd worden geopend  

(anti-paniekfunctie in combinatie met slot).
• UL 10C-gecertificeerd (90 min).

ANSI A 125.13 AELEMENT-INSTEEKSLOT:

AElement - ANSI
De AElement ANSI-versie is speciaal ontworpen voor 
de meeste ANSI A 156.13-deuren. Het minimalistische 
ontwerp van de RFID-lezer ziet er op elke deur stijlvol 
en discreet uit. Bovendien kunt u kiezen uit allerlei 
design-deurkrukken en verschillende afwerkingen.

AE90 | AELEMENT VOOR ANSI DEUREN
• Geschikt voor deurdikte: van 35 mm - 45 mm tot  

115 mm - 125 mm
• Afmetingen lezer: 67 mm x 45 mm x 17 mm
• Afmetingen batterijhouder (binnenkant):  

116 mm x 65 mm x 25,5 mm
• Deurkruk met blokkeermechanisme.
• Deurkrukrotatie: 52º.
• Voor gebruik met SALTO LA1T17-insteeksloten.
• Krukstiften: 8 mm gedeeld (alleen SALTO-krukstiften)

TECHNISCHE INFORMATIE:

KLEUR VAN LEZER:

AFWERKINGEN BASISFRAME:

• Lezerbehuizing gemaakt met een dubbellaagse 
injectieconstructie.

• Heldere, tweekleurige LED (groen/rood) om het 
toegangsniveau aan te geven.

• Mechanische privacyfunctie mogelijk in de vorm van 
een mechanische draaiknop. De gebruiker kan de 'niet 
storen'-functie hiermee zelf activeren.

• Speciale optische- en akoestische-signalen geven aan 
wanneer de privacymodus van het slot is geactiveerd.

• Het geluidssignaal kan worden in- en uitgeschakeld.
• Verkrijgbaar met mechanische cilinder voor overrulen 

van insteekcilinders of toegangsblokkering.
• Compatibel met ANSI insteeksloten volgens A 125.13 

op bestaande deuren. 
• Certificeringen: CE, FCC/IC, UL10C.

ELEKTRONISCHE KENMERKEN:

IM IP IA PM PP NE
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AElement by SALTO bestaat uit drie belangrijke onderdelen die afzonderlijk moeten worden aangeschaft:

– AElement Elektronica (lezer, batterijhouder, krukstift)
– AElement Insteekslot
– AElement Deurkruk

1 I PRODUCTTYPE

3 I PRIVACYFUNCTIE

2 I ID-TECHNOLOGIE

Opbouw artikelnummers
AELEMENT BY SALTO | STIJLVOLLE LEZERS 

4 I AFWERKING BASISFRAME

5 I KLEUR VAN LEZER

RFID

9 Contactloos MIFARE® DESFire

B Contactloos BLE & MIFARE® DESFire

AE SALTO AElement Design-lezer

0 Zonder elektronische privacyfunctie

1 Met elektronische privacyfunctie

IM Geborsteld RVS (BHMA630 - US32D)

IP Gepolijst RVS (BHMA629 - US32)

IA Antiek messing (BHMA638-USS)

PP PVD gepolijst messing (US3)

PM PVD geborsteld messing (US4)

NE Zwart chroom

B Zwart W Wit

AELEMENT ELEKTRONICA
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6 I KLEUR BATTERIJHOUDER

9 I GEDEELDE KRUKSTIFT 10 I WIRELESS

Wit
(W)

Antraciet
(A)

Champagne
(C)

Staalblauw
(I)

7 I DEURDIKTE 8 I ORIËNTATIE SLOT

3 Deurdikte van 35 mm tot 50 mm

4 Deurdikte van 45 mm tot 55 mm

5 Deurdikte van 55 mm tot 65 mm

6 Deurdikte van 65 mm tot 75 mm

7 Deurdikte van 75 mm tot 85 mm

8 Deurdikte van 85 mm tot 95 mm

9 Deurdikte van 95 mm tot 105 mm

0 Deurdikte van 105 mm tot 115 mm

1 Deurdikte van 115 mm tot 125 mm

Raadpleeg de SALTO prijslijst voor meer informatie over 
de verticale decentratie van insteeksloten.

W Wit

A Antraciet (RAL 7016)

C Champagne (zelfde als ESD)

I Staalblauw (zelfde als ESD)

8 gedeelde krukstift van 8 mm

9 gedeelde krukstift van 9 mm

- Wireless ready met SVN data-on-card   

 functionaliteit.

W Wireless online met SVN data-on-card   

 functionaliteit.

Dikte
deur

Decentratie
slot
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SALTO biedt u een ruime keuze uit functionele en stijlvol ontworpen deurkrukken en rozetten voor gebruik met 
AElement. Er zijn diverse afwerkingen verkrijgbaar voor een eigentijdse of klassieke uitstraling. Wie écht gaat voor 
design, kan AElement bovendien combineren met design-deurkrukken zoals die van Colombo. Colombo by SALTO is 
een uitstekende keuze wanneer u op zoek bent naar een in het oog springend ontwerp. 

AELEMENT BY SALTO | DEURKRUKKEN

P
R

O
D

U
C

TT
Y

P
E

FA
B

R
IK

A
N

T

TY
P

E
 S

LO
T

M
O

D
E

L

R
O

Z
E

T

A
FW

E
R

K
IN

G

K
R

U
K

S
TI

FT

D
R

A
A

IK
N

O
P

D
R

A
A

IR
IC

H
TI

N
G

— 
1

R 
—

— 
2

1 
—

— 
3

S 
—

— 
4

U 
—

— 
5

R 
—

— 
6

IM 
—

— 
7

08 
—

— 
8

0 
—

— 
9

- 
—

AELEMENT DEURKRUKKEN

1 I PRODUCTTYPE

3 I FABRIKANT/ MERK DEURKRUK

4 I MODEL DEURKRUK

2 I TYPE SLOT

1 EURO/DIN-norm

3 ANSI-norm

R Deurkrukken op rozet

S SALTO

STANDAARD-lijn:

C COLOMBO

REF. L REF. U REF. W

IM IM IMIP IP IPIA IA IAPM PM PMPP PP PPNE NE NE

London: Utrecht: Washington:
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5 I ROZET

7 I KRUKSTIFT

8 I DRAAIKNOP 9 I DRAAIRICHTING

6 I AFWERKING

R Ronde rozet

08 8 mm

09 9 mm (alleen EURO/DIN-modellen)

0 Zonder draaiknop

1 Met SALTO-draaiknop

- Geen specifieke draairichting

L / R Linkshandig/rechtshandig

4 I MODEL DEURKRUK

PREMIUM-lijn:

LUXE-lijn COLOMBO by SALTO:

Robodue:

Kingston: Jakarta: Ottawa:

Elle:

Robotre: Roboquattro:

REF. K

REF. 2

REF. 5

REF. J

REF. 3

REF. O

REF. 4

IM IP CP

PM NEIA PP

Geborsteld
RVS

Gepolijst
RVS

Gepolijst
Verchroomd

Antiek
Messing

Geborsteld
RVS

Gepolijst
Messing PVD

Zwart
PVD

IM IM IMCP IP IPIA IAPM PMPP PP PPNE NE

IM CP PP

IM CP PP

IM CP PP IM CP PP
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Voor het gebruik van AElement is een goed en 
betrouwbaar slot nodig. SALTO biedt u een ruime 
keuze uit verschillende insteeksloten.

1 I PRODUCTTYPE

3 I MODEL

2 I UITVOERING

Europees slot

Voor Europese AElement insteeksloten

ANSI-slot Gr 1 (voor ANSI-insteeksloten)

LE

E

LA 1

AELEMENT BY SALTO | INSTEEKSLOTEN

4 I NACHTSCHOOT

5 I DAGSCHOOT 6 I DOORNMAAT

Zonder nachtschoot

Blokkeermechanisme krukstift

Nachtschoot + paniekfunctie

Automatische nachtschoot

Voor ANSI-AElement-insteeksloten

65 mm

70 mm

55 mm

0

7

1

3

T

65

70

55

72 mm (voor Europese insteeksloten)7
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7 I VORM UITEINDE VOORKANT

9 I DETECTOR

8 I BREEDTE UITEINDE VOORKANT

Rond

Privacydetectie

20 mm (EURO)

Vierkant 24 mm (EURO)

27 mm (ANSI)

ANSI

Detectie van deurkruk, privacy, deurstatus en 
sleutel-overrulen

32 mm (ANSI)

R

1

0

C 4

7

A

4

2

10 I AFWERKING

IM

LP

EL

Geborsteld
RVS

Gepolijst
Messing  
(alleen ANSI)

Goud
Geëmailleerd

12 I DRAAIRICHTING11 I KRUKSTIFT

Linkshandig

Linkshandig omgekeerd

8 mm gedeeld

Rechtshandig

Rechtshandig omgekeerd

BUITENKANT

RH – Rechtshandig

RR – Rechtshandig 
omgekeerd

LH – Linkshandig

LR – Linkshandig 
omgekeerd

BINNENKANT

9 mm gedeeld

LH

LR

S

RH

RR

V
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XS4 GEO-cilinders

XS4 GEO – EU-PROFIEL

 Euro profielcilinder, half

 Euro profielcilinder, draaiknop

 Euro profielcilinder, dubbel 

 XS4 GEO – ZWITSERS PROFIEL

 Zwitserse profielcilinder, half

 Zwitserse profielcilinder, draaiknop

 Zwitserse profielcilinder, dubbel

XS4 GEO – UK PROFIEL

 UK cilinder met ovaal profiel, half

 UK cilinder met ovaal profiel, draaiknop

 UK cilinder met ovaal profiel, dubbel

 UK cilinder met RIM profiel

XS4 GEO – SCANDINAVISCH PROFIEL

 Scandinavische profielcilinder, extern

 Scandinavische profielcilinder, intern

 Scandinavische veiligheidscilinder

XS4 GEO – ANSI-CILINDERS

 ANSI-insteekcilinder

 RIM-cilinder

 Robuuste nachtschoot-cilinder

XS4 GEO – AUSTRALISCH PROFIEL

XS4 GEO – VOOR ZWENKGREPEN

XS4 GEO – MEENEMERVERGRENDELING

XS4 GEO – HANGSLOTEN

OPBOUW ARTIKELNUMMERS

  Afwerkingen 

 Modellen
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SALTO heeft een groot aanbod van stand-alone elektronische cilinders die zijn ontworpen voor deuren waarop 
plaatsing van een elektronisch deurbeslag niet mogelijk of gewenst is (bijv. antieke deuren). Deze serie kan niet 
alleen worden gebruikt op deuren, maar ook voor bijvoorbeeld brievenbussen, serverkasten, archiefkasten, en 
zelfs verrijdbare objecten om die bijv. met een SALTO GEO hangslot te beschermen tegen diefstal of onbevoegd 
gebruik.

XS4 GEO BY SALTO | ELEKTRONISCHE CILINDERS

Technische gegevens

Belangrijkste kenmerken Openingsmodi

Certificeringen

Functies voor toegangscontrole

VOEDING
• 1 standaard-lithiumbatterij CR2

AANTAL OPENINGEN:
• i-Button versie: tot 60.000 met een batterij.
• Contactloze versies: meer dan 200.000 cycli met een 

batterij (EN 15684 klasse 6). 

• Laag vermogen van batterijen wordt automatisch 
doorgegeven via het SALTO Virtual Network (SVN) 
naar de server.

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN:
• Temperatuur: -20º / 60º

IP-WAARDE:  
Mate van bescherming bij buitengebruik.
• IP55*, SALTO GEO standaardmodel.
• IP66*, SALTO GEO waterbestendig-model [GxxxxxR].

• Eenvoudige installatie door het verwisselen van de 
cilinder, zonder boorwerk en bekabeling. 

• Ruime keuze aan modellen en opties.
• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Registratie van toegangsgebeurtenissen op drager met 

overdracht via SVN.
• Alle communicatie tussen de drager en de 

elektronische cilinder is versleuteld en beveiligd.
• Informatie over de batterijstatus wordt op dragers 

opgeslagen met overdracht via SVN.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat de 

cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren groen/

rood geven iemands toegangsniveau aan. Optioneel 
ook met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Lezer verkrijgbaar in wit en zwart.
• Ruime keuze aan afwerkingen, ook met antimicrobiële 

BioCote®-coating.
• Geschikt voor nooduitgangen.
• Firmware-upgrade via programmeerapparaat PPD.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

GEBRUIKERS & DEUREN:
• Maximaal aantal gebruikers per deur: 4 miljoen
• Maximaal aantal deuren per systeem: 65.000
• Aantal gebruikersgroepen: onbeperkt 

KALENDERS & TIJDZONES:
• Aantal kalenders in systeem: 256
• Aantal tijdschema's: 1024
• Aantal tijdsperioden: 1024

GEBEURTENISSEN:
• Maximaal aantal gebeurtenissen in het geheugen: 2200
• Niet-vluchtig geheugen; geheugen wordt niet gewist, 

ook niet als de stroom uitvalt.

BEHEERSOFTWARE:
• SALTO ProAccess SPACE

ID-TECHNOLOGIEËN:
• Voor de meeste gangbare RFID-technologieën.
• Compatibel met ISO 14443A, ISO 14443B en ISO 15693 

(Vicinity).

STANDAARD:
Altijd vergrendeld.

AUTOMATISCH OPENEN:
Automatisch openen en vergrendelen op vooraf ingestelde 
tijden, per dag 8 keer mogelijk.

MODUS WISSELEN:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw aanbieden 
voor ontgrendeling.

MODUS WISSELEN VOLGENS TIJDSCHEMA:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw 
aanbieden voor ontgrendeling, afhankelijk van tijdschema’s.

* IP66 geldt alleen voor de elektronische, gecontroleerde zijde. 

—
90 Min

—
55

—
66

(1)

(1) Afhankelijk van het model

(1)(1)(1)
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XS4 GEO – EU
De Europese XS4 GEO-cilinder is speciaal ontworpen 
voor deuren die voorzien zijn van een insteekslot met 
Europees profiel.

GxE | XS4 GEO EUROPESE PROFIELCILINDER

• Verkrijgbaar voor een deurdikte van 40 mm tot 370 mm.
• Verlenging van de cilinder mogelijk met +5 mm of +10 mm.
• Meenemer verkrijgbaar: DIN 15 mm voor Europees profiel en tandwiel 

met 10 of 13 tanden. 
• Versies voor glazen deuren met aangepaste lengte verkrijgbaar.
• Modulaire cilinderbehuizing optioneel.
• Draaiknop aan de binnenkant in 2 uitvoeringen verkrijgbaar.
• Anti-paniekfunctie verkrijgbaar
• AMOK-functie verkrijgbaar voor cilinders met draaiknop

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de elektronische 

cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat de 

cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren groen/

rood geven iemands toegangsniveau aan. Optioneel ook 
met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de knop 

vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).
• AMOK-functie tegen misbruik; veilig overrulen van buitenaf, 

zelfs als de draaiknop aan de binnenkant handmatig is 
geblokkeerd.

KENMERKEN:

-
Halve cilinder

-
Cilinder met draaiknop

-
Dubbele cilinder voor in- en uitgaand verkeer

PLATFORMEN:

le li

L

43

38
Ø

AFWERKINGEN:

CS CP PM PP NE BC

—
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66

(1) (1)

(1)

(1)  Afhankelijk van het model
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• Verkrijgbaar voor een deurdikte van 40 mm tot 370 mm.
• Verlenging van de cilinder mogelijk met +5 mm of +10 mm.
• Meenemer verkrijgbaar: 15 mm voor Zwitsers profiel en tandwiel 

met 10 of 13 tanden. 
• Versies voor glazen deuren met aangepaste lengte verkrijgbaar.
• Draaiknop aan de binnenkant in 2 uitvoeringen verkrijgbaar.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de 

elektronische cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat 

de cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren 

groen/rood geven iemands toegangsniveau aan. 
Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

XS4 GEO – Zwitsers
De XS4 GEO-cilinder met Zwitsers profiel is speciaal 
ontworpen voor deuren die zijn voorzien van een 
insteekslot met Zwitsers rond profiel. 

GxH | XS4 GEO ZWITSERSE PROFIELCILINDER

-
Halve cilinder

-
Cilinder met draaiknop

-
Dubbele cilinder voor in- en uitgaand verkeer

022

10

35

43

Ø 
38

Le Li

L

AFWERKINGEN:
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(1)  Afhankelijk van het model
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XS4 GEO – UK
De XS4 GEO-RIM-cilinder is speciaal ontworpen 
voor gebruik met allerlei oplegsloten, voor kasten, 
paniekbalken en andere toepassingen waarvoor een 
RIM-cilinder nodig is.

GxU | XS4 GEO CILINDER MET UK RIM-PROFIEL

• Geschikt voor deuren met een dikte van 70 mm.
• Compatibel met diverse nachtschoten voor een 

standaardbeveiligingsniveau.
• Standaard ring, achterplaat en schroeven inbegrepen.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de 

elektronische cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat de 

cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren 

groen/rood geven iemands toegangsniveau aan. 
Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

43
2,5 (0,1”)

76,5 (3”)
29,3 (1-5/32”)

24,5 (31/32”)

2 x
 6,

75
(1

/16
” x

 1/
4”

)

Ø 
38 Ø 

29
 

(Ø
1-

1/8
”)

Ø  
31

,75
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1-
1/4

”)

 

AFWERKINGEN:
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—
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(1)  Afhankelijk van het model
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• Verkrijgbaar voor een deurdikte van 40 mm tot 370 mm.
• Verlenging van de cilinder mogelijk met +5 mm of +10 mm.
• Meenemer: 14,3 mm voor UK ovaal profiel.
• Versies voor glazen deuren met aangepaste lengte verkrijgbaar.
• Draaiknop aan de binnenkant in 2 uitvoeringen verkrijgbaar.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de 

elektronische cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat de 

cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren 

groen/rood geven iemands toegangsniveau aan. 
Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

XS4 GEO – UK
De XS4 GEO-cilinder met UK ovaal profiel is speciaal 
ontworpen voor deuren die voorzien zijn van een 
insteekslot met UK ovaal profiel. 

GxU | XS4 GEO CILINDER MET UK OVAAL PROFIEL

-
Halve cilinder

-
Cilinder met draaiknop

-
Dubbele cilinder voor in- en uitgaand verkeer

31
.5
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17.65
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L

AFWERKINGEN:
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(1)  Afhankelijk van het model
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XS4 GEO – Scandinavisch

De Scandinavische XS4 GEO-cilinder is speciaal 
ontworpen voor deuren die voorzien zijn van een 
insteekslot met Scandinavisch profiel. De combinatie 
van GxS1 met GxS2 kan worden gebruikt voor 
dubbelzijdige controle.

GxS | XS4 GEO SCANDINAVISCHE PROFIELCILINDER

• Voor bevestiging op standaard Scandinavische deuren.
• Set met accessoires voor Scandinavische ovale cilinders 

en beveiligingsplaten verkrijgbaar.
• Kan worden gebruikt met vrijwel alle slotkasten van ASSA 

ABLOY®, ASSA/RUKO en TRIOVING.
• Schroeven en cilinderringen in verschillende maten verkrijgbaar.
• Voor gebruik binnen en buiten.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de elektronische 

cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat de 

cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren groen/

rood geven iemands toegangsniveau aan. Optioneel ook 
met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de knop 

vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Geschikt voor toepassingen met gemiddelde tot hoge 

beveiliging.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

-
Buitencilinder
GxS1

-
Binnencilinder
GxS2

PLATFORMEN:

43 43
30 30

2 2

Ø 
38 Ø 
38

20
35

AFWERKINGEN:
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(1)  Afhankelijk van het model

76



43 43
30 30

2 2

Ø  
38 Ø  
38

• Voor bevestiging op standaard Scandinavische deuren.
• Set met accessoires voor Scandinavische ovale cilinders en 

beveiligingsplaten verkrijgbaar.
• Kan worden gebruikt met vrijwel alle slotkasten van ASSA 

ABLOY®, ASSA/RUKO en TRIOVING.
• Schroeven en cilinderringen in verschillende maten verkrijgbaar.
• Voor gebruik binnen en buiten.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de 

elektronische cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat 

de cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren 

groen/rood geven iemands toegangsniveau aan. 
Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Geschikt voor toepassingen met hoge beveiliging.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

XS4 GEO – Scandinavisch

De Scandinavische XS4 GEO-veiligheidscilinder is 
speciaal ontworpen voor deuren die voorzien zijn van 
een insteekslot met Scandinavisch profiel voor hogere 
veiligheid.

GXS | XS4 GEO SCANDINAVISCHE PROFIELCILINDER

Ø40

43 31,6 8,25
 Ø

 4
0

 Ø 40

 Ø
 3

8

39,85
2

AFWERKINGEN:

CS CP PM PP NE BC

-
Veiligheidscilinder
GxS3

—
55

—
66

(1)

(1)

(1)  Afhankelijk van het model
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XS4 GEO – ANSI
De XS4 GEO ANSI-cilinder is speciaal ontworpen voor 
deuren die zijn uitgerust met een insteekslot waarvoor 
een ANSI-cilinder nodig is.

GxM | XS4 GEO ANSI-CILINDER

• Verkrijgbaar met een lengte van 29 mm (1-1⁄8") tot 50 mm (2").
• Meenemer: standaard en Adams Rite.
• Compatibel met de meeste standaardmeenemers op de markt 

(Medeco®, Yale®, Marks®, Ilco®).
• Optioneel met ring verkrijgbaar voor betere montage.
• Hulpinstrument verkrijgbaar voor een nauwkeurige installatie.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®. 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de 

elektronische cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat 

de cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren 

groen/rood geven iemands toegangsniveau aan. 
Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

AFWERKINGEN:

CS CP PM PP NE BC

6

43
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34
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”
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(1)

(1)  Afhankelijk van het model
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• Externe cilinder, één knop.
• Geen draaiknop van toepassing.
• Standaard ring, achterplaat en schroeven inbegrepen.
• GxB2-optie voor Schlage B-serie.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®. 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de 

elektronische cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat 

de cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren 

groen/rood geven iemands toegangsniveau aan. 
Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

XS4 GEO – ANSI

De ANSI XS4 GEO-RIM-cilinder is speciaal ontworpen 
voor gebruik met allerlei oplegsloten, voor kasten, 
paniekbalken en andere toepassingen waarvoor een 
RIM-cilinder nodig is.

GXB | XS4 GEO ANSI RIM-CILINDER

20,3 (13/16”)

6,3
 (1

/4”
)

43
3.2 (1/8”)

75,8 (3”)
28,6 (1-1/8”)
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2 x
 6,

75
(1

/16
” x

 1/
4”

)

Ø 
38 Ø 

29
 

(Ø
1-

1/8
”)

Ø  
34

,7
(Ø

1-
3/8

”)

 

AFWERKINGEN:

CS CP PM PP NE BC

—
55

—
66

(1)

(1)  Afhankelijk van het model
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XS4 GEO – ANSI

De ANSI XS4 GEO-cilinder is een speciaal ontworpen 
robuuste cilinder met nachtschoot die voldoet aan de 
vereisten van A156.36 klasse 1. De cilinder is voorzien 
van een ring met beschermhuls voor een zeer hoge 
beveiliging. Deze versie is geschikt voor alle ANSI-
standaarddeuren.  

GxB | XS4 GEO CILINDER MET NACHTSCHOOT

• Verkrijgbaar voor een deurdikte van 35 mm - 51 mm tot 64 mm 
• Voorzien van speciale maatregelen om het slot en de cilinder te 

beschermen tegen sabotage vanaf meerdere kanten.
• Rechthoekige sluitplaat 1-1⁄8" x 2-1⁄4" (29 mm x 70 mm) met 

sluitkom.
• Robuuste stalen steunplaat voor extra stevigheid.
• Versterkte knop.
• Verkrijgbaar in drie uitvoeringen: Enkele cilinder, Klaslokaal-stijl, 

dubbele cilinder. 
   
 

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de 

elektronische cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat 

de cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren 

groen/rood geven iemands toegangsniveau aan. 
Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

43
57

 (2
-1

/4”
)

28,6 (1-1/8”)
76 (3”)

Ø 
38

 29 (1-1/8”)

AFWERKINGEN:

CS CP

—
55

—
66

(1)

(1)  Afhankelijk van het model
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• Enkele cilinder voor Australische insteeksloten.
• Standaarduitvoering Australische 'X'-meenemer.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de 

elektronische cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat 

de cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren 

groen/rood geven iemands toegangsniveau aan. 
Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

XS4 GEO – Australisch
De Australische XS4 GEO-cilinder met ovaal profiel is 
speciaal ontworpen voor deuren die voorzien zijn van 
een insteekslot met een Australisch ovaal profiel.

GxA | XS4 GEO AUSTRALISCH MET OVAAL PROFIEL

17.65

31
.55

43 34

Ø 
38
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AFWERKINGEN:

CS CP PM PP NE BC

—
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—
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(1)  Afhankelijk van het model

81



XS4 GEO – Zwenkgreep
Deze halve XS4 GEO-cilinder is speciaal ontworpen 
voor gebruik met allerlei zwenkgrepen*. Een ideale 
oplossing voor serverkasten, schakelborden en andere 
toepassingen die gebruik maken van een zwenkgreep.

GxE | XS4 GEO CILINDER VOOR ZWENKGREEP MECHANISME

• Verkrijgbaar voor een lengte van 40 mm tot 45 mm.
• Verlenging mogelijk met +5 mm of +10 mm.
• Speciale meenemer voor automatische vergrendeling om aan  

de eisen voor serverkasten en schakelborden te voldoen.
• Compatibel met de meeste standaard-zwenkgrepen (Dirak®, 

Emka® e.a.)

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de 

elektronische cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat 

de cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren 

groen/rood geven iemands toegangsniveau aan. 
Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

AFWERKINGEN:

CS CP PM PP NE BC

—
55

—
66

(1)

(1)  Afhankelijk van het model
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• Verkrijgbaar voor een deurdikte van 1 mm tot 22 mm
• Geschikt voor installatie op stalen of houten deuren.
• Meenemerlengtes inbegrepen: 28 mm en 40 mm.
• Diameter behuizing: 18 mm.
• Beveiligingsring voor een nauwkeurige installatie inbegrepen.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en de 

elektronische cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat 

de cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren 

groen/rood geven iemands toegangsniveau aan. 
Optioneel ook met geluidssignaal.

• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

XS4 GEO - Meenemervergrendeling
GxCL | XS4 GEO MET MEENEMERVERGRENDELING

M 
19

43

49 / 56
1-15/16” / 2-3/16”
30 / 37

1-6/16” / 1-15/32”

Ø 
38

Ø 
38

Ø 
22

16

De elektronische XS4 GEO-cilinder met 
meenemervergrendeling is speciaal ontworpen voor 
kasten, ladekasten, brievenbussen en kluisjes. De 
meenemer is tegelijk de schoot voor vergrendeling 
en wordt direct bediend wanneer de gebruiker 
toegangsrechten heeft en de cilinder een slag 
draait. Dit gepatenteerde systeem biedt een extra 
beschermingsniveau tegen inbraak met een zeer veilig 
blokkeermechanisme, exclusief van SALTO. 

AFWERKINGEN:

CS CP PM PP NE BC

—
55

—
66

(1)

(1)  Afhankelijk van het model
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XS4 GEO Hangsloten
De XS4 GEO hangsloten maken het mogelijk om 
toepassingen zoals kasten, kisten, machines, poorten 
in omheiningen, luiken en containers van elektronische 
toegangscontrole te voorzien.

GxP | XS4 GEO HANGSLOTEN

• Hangslot afgewerkt in gepolijst chroom.
• Schakel gemaakt van RVS.
• Verschillende schakellengtes verkrijgbaar: 30 mm, 60 mm of 

90 mm.
• Diameter schakel: 8 mm (alleen voor behuizing van 48 mm).
• Diameter schakel: 9,5 mm (alleen voor behuizing van 58 mm).

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• i-Button

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless-netwerk.
• Alle communicatie tussen de drager en de elektronische 

cilinder is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat de 

cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Optische meldingen door lichtring. Twee kleuren groen/

rood geven iemands toegangsniveau aan. Optioneel 
ook met geluidssignaal.

• Met bescherming tegen uitboren.
• Optioneel met torxschroef aan de achterkant om de 

knop vast te zetten en demontage te voorkomen.
• Geschikt voor toepassingen met gemiddelde tot hoge 

beveiliging.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

AFWERKINGEN:
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—
66

43

Ø 
38

55
2-3/16”

27
/29

1-
1/1

6”
 / 1

-1
/8”

48
/58

1-
7/8

” /
 2-

5/1
6”

84



• DDA-compatibel, speciaal aangepast voor mensen 
met een lichamelijke beperking.

• Voorzien van coating met antimicrobiële BioCote®-
technologie.

• Voorzien van coating met antimicrobiële BioCote®-technologie.

KENMERKEN:

KENMERKEN:

Accessoires
XS4 GEO-cilindergrepen zijn speciaal ontworpen om 
te zorgen dat mensen met een lichamelijke beperking 
de elektronische XS4 GEO-cilinders beter kunnen 
bedienen. Model A is voorzien van twee vleugels voor 
extra gemak.

XS4 GEO-cilindergrepen zijn speciaal ontworpen 
voor een betere bediening van de elektronische XS4 
GEO-cilinders. Model H zorgt door zijn profiel voor 
extra grip en is daardoor geschikt voor gebruik met 
handschoenen.

XS4 GEO-GREPEN |  A-MODEL (DDA)

XS4 GEO-GREPEN | H-MODEL

AFWERKINGEN:

AFWERKINGEN:

Y

Y

B W

W

N

N

G

G

R

R
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1 I PRODUCTTYPE 2 I ID-TECHNOLOGIE

Opbouw artikelnummers
XS4 GEO | ELEKTRONISCHE CILINDERS

3 I MODEL

G Elektronische SALTO GEO-cilinder i-Button 

2 i-Button  
 (geschikt voor ROM en RW)

RFID

8 Contactloos LEGIC® Advant & Prime

9 Contactloos MIFARE®

H Contactloos HID iCLASS®

E1 Euro profielcilinder, half

E2 Euro profielcilinder, draaiknop

E3 Euro profielcilinder, dubbel 

U1 UK ovale profielcilinder, half

U2 UK ovale profielcilinder, draaiknop

U3 UK ovale profielcilinder, dubbel

K1 UK RIM-cilinder

H1 Zwitserse cilinder met rond profiel, half

H2 Zwitserse cilinder met rond profiel, draaiknop

H3 Zwitserse cilinder met rond profiel, dubbel

S1 Scandinavische standaardcilinder, extern

S2 Scandinavische standaardcilinder, intern

S3 Scandinavische veiligheidscilinder

M1 ANSI-profielcilinder

B1-B2 ANSI RIM-profielcilinder

B3 ANSI-cilinder met robuuste nachtschoot
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3 I MODEL

4 I TYPE KNOP

6 I DRAAIKNOP

5 - 7 I BUITEN- EN BINNENLENGTE

*(Kan in combinatie met een rolluik op het beslag aan de buitenzijde worden geïnstalleerd.)

3 8 13

A1 Cilinder met Australisch ovaal profiel

E9 Cilinder voor zwenkgrepen

1 Standaard afneembare knop

2 Afneembare knop met 5 mm voorzet

3 Afneembare knop met 10 mm voorzet

N Geen draaiknop

00 n.v.t.

30 30 mm

35 35 mm.

40 40 mm.

45 45 mm. 

50 50 mm.

55 55 mm.

60 60 mm.

65 65 mm.

70 70 mm.

75 75 mm

80 80 mm

85 85 mm

90 90 mm

95 95 mm

1A 100 mm

1B 105 mm

1C 110 mm

1D 115 mm

1E 120 mm

1F 125 mm

1G 130 mm

1H 135 mm

1I 140 mm

1J 145 mm

1K 150 mm

1L 155 mm

1M 160 mm

1N 165 mm

29 29 mm

32 32 mm

35 35 mm.

38 38 mm

41 41 mm

44 50 mm

CL Cilinder met meenemervergrendeling

P2 Hangslot

S Standaard draaiknop R Ronde draaiknop
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Opbouw artikelnummers
XS4 GEO | ELEKTRONISCHE CILINDERS

8 I AFWERKINGEN

CSB: geborsteld chroom met zwarte lezer
CSW: geborsteld chroom met witte lezer

CPB: gepolijst chroom met zwarte lezer 
CPW: gepolijst chroom met witte lezer

PPB: gepolijst glanzend messing (PVD) met zwarte lezer 
PPW: gepolijst glanzend messing (PVD) met witte lezer

PMB: geborsteld messing (PVD) met zwarte lezer
PMW: geborsteld messing (PVD) met witte lezer

NEB: geborsteld zwart chroom met zwarte lezer
NEW: geborsteld zwart chroom met witte lezer

BCB: geborsteld chroom met BioCote en zwarte lezer
BCW: geborsteld chroom met BioCote en witte lezer

De elektronische XS4 GEO-cilinders zijn leverbaar in zes verschillende afwerkingen (ook de BioCote®-coatingtechnologie 
is verkrijgbaar). De lezerknop is verkrijgbaar in wit en zwart.
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9 I MEENEMER 

10 I WIRELESS / SALLIS / KS 

11 I SPECIALE FUNCTIE

13 I WATERBESTENDIGHEID12 I CERTIFICERING 

N Niet van toepassing

D 15 mm (DIN voor Europees profiel)

M 13,2 mm (voor Spaanse metalen deuren)

K 14,3 mm (voor UK ovaal profiel)

H 15 mm (voor Zwitsers rond profiel)

- SALTO Virtual Network (SVN), data-on-card

W SALTO Wireless, online met SVN 

- Geen

A Anti-paniekfunctie

K AMOK-functie

- Standaard (IP55, alleen de knop)

R Waterbestendig (IP66, alleen de knop)

- Standaard certificeringen

G SKG***-gecertificeerd 

V VdS BZ+-gecertificeerd

SKG- en VdS-gecertificeerde cilinders zijn standaard 
beschermd met IP66.

G Meenemer met 10-tands tandwiel

Z Meenemer met 13-tands tandwiel

A Hendel voor meenemervergrendeling

R Meenemer voor zwenkgreep

S SALLIS-integratie

Y SALTO KS Keys as a Service

R 
15 6.4

Meenemer D

R 1
3.2 5.35

Meenemer M

R 
14

.3 5.1

Meenemer K

R 
15 5,7

Meenemer H

R 
15 6.4

Meenemer D

ø 24

Meenemer G

ø 30

Meenemer Z

40º

ø 17

11,6

Meenemer R

C*

17

321

A

R 12

Meenemer A
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XS4 2.0 - WANDLEZER

 XS4 2.0 Wandlezer - EU

 XS4 2.0 Wandlezer - EU met codepaneel

 XS4 2.0 Wandlezer - ANSI

 XS4 2.0 Wandlezer - ANSI met codepaneel

 XS4 2.0 Wandlezer - Modulair

 XS4 ORIGINAL - WANDLEZERS

 XS4 Original Wandlezer - Modulair

 XS4 Original Wandlezer - smal profiel

XS4 WANDLEZER – ACCESSOIRES

 XS4 Original - Sokkel voor wandlezer

 XS4 Original - codepaneel

 XS4 Vandalismebestendig frame

 XS4 Montagebasis

XS4 – Wandlezers
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SALTO heeft een ruim assortiment van wandlezers voor het lezen van de toegangsrechten en het bijwerken van 
gegevens op de drager via SALTO SVN. In combinatie met de XS4 deurcontrollers zijn de wandlezers ook geschikt 
voor toepassingen waar geen beslag of cilinder kan worden geplaatst. Voorbeelden hiervan zijn slagbomen, liften, 
schuifdeuren of elektronische poorten.  

XS4 BY SALTO | WANDLEZERS

Technische gegevens

Functies voor toegangscontrole

BENODIGD VERMOGEN:
• 5 V, geleverd door de deurcontroller

AANSLUITING DEURCONTROLLER:
• Met een AWG24-UTP-kabel of een AWG18-kabel

AFSTAND DEURCONTROLLER EN WANDLEZER:
•  400 meter4 maximaal, bij gebruik van een UTP-kabel

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN:
• Temperatuur: -20º / 60º

GEBRUIKERS & DEUREN:
• Maximaal aantal gebruikers per deur: 4 miljoen
• Maximaal aantal deuren per systeem: 65.000
• Aantal gebruikersgroepen: onbeperkt

KALENDERS & TIJDZONES:
• Aantal kalenders in systeem: 256
• Aantal tijdschema's: 1024
• Aantal tijdsperioden: 1024

GEBEURTENISSEN:
• Maximaal aantal gebeurtenissen op controller: 5.000
• Niet-vluchtig geheugen; geheugen wordt niet gewist, 

ook niet als de stroom uitvalt.

BEHEERSOFTWARE:
• SALTO ProAccess SPACE

ID-TECHNOLOGIEËN:
• Voor de meeste gangbare RFID-technologieën
• Compatibel met ISO 14443A, ISO 14443B en ISO 

15693 (Vicinity).

Belangrijkste kenmerken

• Modern, esthetisch ontwerp met bijpassende LED-signalering.
• Volledig geïntegreerd in het SALTO XS4-platform.
• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Beschikbare ID-technologieën*: DESfire, DESfire EV1, Mifare, 

Mifare plus, Mifare Ultralight C en Bluetooth Low Energy. 
• Compatibel met NFC. 
• Alle communicatie tussen de drager en de wandlezer is 

versleuteld en beveiligd.2

• Geluidssignalen en optische signalen; twee kleuren (groen/
rood) geven iemands toegangsniveau aan. 

• Blauw LED geeft aan dat de drager wordt bijgewerkt.
• Verkrijgbaar met verschillende afwerkingen.
• Verborgen bevestigingsschroef voor betere beveiliging en 

esthetiek.
• Ruim aanbod van accessoires zoals de verzonken 

montageplaat, een robuust anti-vandalisme frame 
(WRMFWAV) en een sokkel.3

• Aansluiting op de deurcontroller via een AWG24-UTP-kabel 
of een AWG18-kabel.

• Compatibel met standaard elektrische contactdozen voor 
eenvoudige installatie.*

• Kan met andere systemen worden geïntegreerd door een 
wandlezeradapter of CU-adapter aan te sluiten.

• Noodopening mogelijk met behulp van draagbaar 
programmeerapparaat (PPD).

1 Afhankelijk van het model
2 Afhankelijk van de drager

3 Alleen voor modulaire wandlezers
4 Afhankelijk van de kabel
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XS4 2.0 Wandlezer
Het ontwerp van de XS4 2.0 Wandlezer sluit naadloos 
aan op het nieuwe design-concept van de XS4 2.0 
productlijn. De wandlezer is voorzien van vele krachtige 
functionaliteiten voor optimale controle. In combinatie 
met de XS4 2.0-controller kan de wandlezer worden 
aangestuurd vanuit de SALTO management software 
ProAccess SPACE.

WRDB0E | XS4 2.0 WANDLEZER - EU

• Speciaal ontworpen voor EU-standaard elektrische contactdozen, 
waardoor snelle en eenvoudige installatie mogelijk is.

• Voor gebruik in combinatie met XS4 2.0-controllers (CU42xxx) of 
SALTO KS-controllers (CU41xxx).

• Aansluiting op de deurcontroller met UTP 4 Twisted-Pair kabel.
• Maximale afstand tussen de deurcontroller en de wandlezer: 

400 meter1 bij gebruik van een UTP-kabel.
• Voorzien van detector tegen sabotage die een melding geeft wanneer 

de wandlezer is geopend.
• Leesafstand van 35 tot 50 mm, afhankelijk van de RFID-technologie.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• HID iCLASS®. 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Modern design met heldere LED-signalering.
• Vierkante vorm met afgeronde hoeken en conisch of 

rechtlopend aan de achterkant.
• Compatibel met EU-standaard elektrische contactdozen.
• Volledig geïntegreerd in het SALTO XS4-platform.
• Geschikt voor gebruik met SALTO Virtual Network (SVN) en 

SALTO KS Keys as a Service.
• Geluidssignalen en optische signalen; twee kleuren (groen/

rood) geven iemands toegangsniveau aan.
• Blauw LED geeft aan dat de gebruikerssleutel wordt 

bijgewerkt via SALTO SVN.
• Verkrijgbaar voor opbouw-montage.
• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere beveiliging 

en esthetiek.

KENMERKEN:

95,5 22

95
,5

95
,5

PLATFORMEN:

1 Afhankelijk van de kabel

—
66

—
IK 09
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PLATFORMEN:

XS4 2.0 Wandlezer
Het ontwerp van de XS4 2.0 Wandlezer sluit naadloos 
aan op het nieuwe design-concept van de XS4 2.0 
productlijn. De wandlezer is voorzien van vele krachtige 
functionaliteiten voor optimale controle. In combinatie 
met de XS4 2.0-controller kan de wandlezer worden 
aangestuurd vanuit de SALTO management software 
ProAccess SPACE. Het slimme codepaneel maakt drie 
verschillende methoden van gebruikersverificatie mogelijk.

WRDBE_K | XS4 2.0 WANDLEZER - EU MET CODEPANEEL

• Speciaal ontworpen voor EU-standaard elektrische 
contactdozen.

• Voor gebruik in combinatie met XS4 2.0-controllers (CU42xxx).
• Aansluiting op de deurcontroller met UTP 4 Twisted-Pair kabel.
• Maximale afstand tussen de deurcontroller en de wandlezer: 

400 meter1 bij gebruik van een UTP-kabel.
• Voorzien van detector tegen sabotage die een melding geeft 

wanneer de wandlezer is geopend.
• Leesafstand van 35 tot 50 mm, afhankelijk van de  

RFID-technologie.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• HID iCLASS®. 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

OPENINGSMODI:

KLEUR VAN LEZER:

• Modern design met heldere LED-signalering.
• Vierkante vorm met afgeronde hoeken en conisch of 

rechtlopend aan de achterkant.
• Compatibel met EU-standaard elektrische 

contactdozen.
• Volledig geïntegreerd in het SALTO XS4-platform.
• Geschikt voor gebruik in het SALTO Virtual Network 

(SVN).
• Drie verschillende methoden voor gebruikersverificatie 

mogelijk: kaart, kaart + pincode, pincode.
• Intelligente verlichting van de toetsen voor een betere 

zichtbaarheid.
• Geluidssignalen en optische signalen; twee kleuren 

(groen/rood) geven iemands toegangsniveau aan.
• Blauw LED geeft aan dat de gebruikerssleutel wordt 

bijgewerkt via SALTO SVN.
• Verkrijgbaar voor opbouw-montage.
• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere 

beveiliging en esthetiek.

• Opening met keycard
• Opening met keycard plus pincode
• Opening met pincode

KENMERKEN:

1 Afhankelijk van de kabel

—
66

9IK 0
—
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XS4 2.0 Wandlezer
Het ontwerp van de XS4 2.0 Wandlezer sluit naadloos 
aan op het nieuwe design-concept van de XS4 2.0 
productlijn. De wandlezer is voorzien van vele krachtige 
functionaliteiten voor optimale controle. In combinatie 
met de XS4 2.0-controller kan de wandlezer worden 
aangestuurd vanuit de SALTO management software 
ProAccess SPACE.

WRDB0A | XS4 2.0 WANDLEZER - ANSI

• Speciaal ontworpen voor ANSI-standaard elektrische 
contactdozen, waardoor snelle en eenvoudige installatie 
mogelijk is.

• Voor gebruik in combinatie met XS4 2.0-controllers (CU42xxx) 
of SALTO KS-controllers (CU41xxx).

• Aansluiting op de deurcontroller met UTP 4 Twisted-Pair kabel.
• Maximale afstand tussen de deurcontroller en de wandlezer: 

400 meter1 bij gebruik van een UTP-kabel.
• Voorzien van detector tegen sabotage die een melding geeft 

wanneer de wandlezer is geopend.
• Leesafstand van 35 tot 50 mm, afhankelijk van de  

RFID-technologie.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• HID iCLASS®.

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Modern design met heldere LED-signalering.
• Rechthoekige vorm met afgeronde hoeken.
• Compatibel met ANSI-standaard elektrische 

contactdozen.
• Volledig geïntegreerd in het SALTO XS4-platform.
• Geschikt voor gebruik met SALTO Virtual Network 

(SVN) en SALTO KS Keys as a Service.
• Geluidssignalen en optische signalen; twee kleuren 

(groen/rood) geven iemands toegangsniveau aan.
• Blauw LED geeft aan dat de gebruikerssleutel wordt 

bijgewerkt via SALTO SVN.
• Verkrijgbaar voor opbouw-montage.
• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere 

beveiliging en esthetiek.

KENMERKEN:

95,5 29,5

14
1

PLATFORMEN:

1 Afhankelijk van de kabel

—
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—
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XS4 2.0 Wandlezer
Het ontwerp van de XS4 2.0 Wandlezer sluit naadloos 
aan op het nieuwe design-concept van de XS4 2.0 
productlijn. De wandlezer is voorzien van vele krachtige 
functionaliteiten voor optimale controle. In combinatie 
met de XS4 2.0-controller kan de wandlezer worden 
aangestuurd vanuit de SALTO management software 
ProAccess SPACE. Het slimme codepaneel maakt drie 
verschillende methoden van gebruikersverificatie mogelijk.

WRDB0A_K | XS4 2.0 WANDLEZER - ANSI MET CODEPANEEL

PLATFORMEN:

• Speciaal ontworpen voor ANSI-standaard elektrische 
contactdozen.

• Voor gebruik in combinatie met XS4 2.0-controllers (CU42xxx).
• Aansluiting op de deurcontroller met UTP 4 Twisted-Pair kabel.
• Maximale afstand tussen de deurcontroller en de wandlezer: 

400 meter1 bij gebruik van een UTP-kabel.
• Voorzien van detector tegen sabotage die een melding geeft 

wanneer de wandlezer is geopend.
• Leesafstand van 35 tot 50 mm, afhankelijk van de  

RFID-technologie.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• HID iCLASS®.

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

• Modern design met heldere LED-signalering.
• Rechthoekige vorm met afgeronde hoeken.
• Compatibel met ANSI-standaard elektrische 

contactdozen.
• Volledig geïntegreerd in het SALTO XS4-platform.
• Geschikt voor gebruik met SALTO Virtual Network 

(SVN).
• Drie verschillende methoden voor gebruikersverificatie 

mogelijk: kaart, kaart + pincode, pincode.
• Intelligente verlichting van de toetsen voor een betere 

zichtbaarheid.
• Geluidssignalen en optische signalen; twee kleuren 

(groen/rood) geven iemands toegangsniveau aan.
• Blauw LED geeft aan dat de gebruikerssleutel wordt 

bijgewerkt via SALTO SVN.
• Verkrijgbaar voor opbouw-montage.
• Verborgen bevestigingsschroeven voor betere 

beveiliging en esthetiek.

KENMERKEN:

95,5 29,5

14
1

OPENINGSMODI:

KLEUR VAN LEZER:

• Opening met keycard
• Opening met keycard plus pincode
• Opening met deurcode

1 Afhankelijk van de kabel

—
66

—
IK 07
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XS4 2.0 Wandlezer
De modulaire versie van de XS4 2.0 wandlezer heeft een 
klassiek ontwerp net zoals de XS4 Original wandlezers 
en is uitgerust met de technologie van de XS4 2.0 
productlijn. In combinatie met de XS4 2.0-controller 
kan de wandlezer worden aangestuurd vanuit de SALTO 
management software ProAccess SPACE.

WRMB0E | XS4 2.0 WANDLEZER - MODULAIR

KLEUR VAN LEZER:

• Robuust ontwerp met intuïtieve LED-signalering.
• Compatibel met EU-standaard elektrische 

contactdozen bij gebruik van de standaard 
montagebasis.

• Volledig geïntegreerd in het SALTO XS4-platform.
• Geschikt voor gebruik met SALTO Virtual Network 

(SVN) en SALTO KS Keys as a Service.
• Geluidssignalen en optische signalen; twee kleuren 

(groen/rood) geven iemands toegangsniveau aan.
• Blauw LED geeft aan dat de gebruikerssleutel wordt 

bijgewerkt via SALTO SVN.
• Voor inbouw of opbouw, afhankelijk van de basis 

(basis afzonderlijk verkrijgbaar).
• Verborgen bevestigingsschroef voor betere beveiliging 

en esthetiek.

KENMERKEN:

• Voor gebruik in combinatie met XS4 2.0-controllers.
• Aansluiting op de deurcontroller met UTP 4 Twisted-Pair kabel.
• Maximale afstand tussen de deurcontroller en de wandlezer: 

400 meter1 bij gebruik van een UTP-kabel.
• Voorzien van detector tegen sabotage die een melding geeft 

wanneer de wandlezer is geopend.
• Leesafstand van 35 tot 50 mm, afhankelijk van de  

RFID-technologie.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• HID iCLASS®.

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

1 Afhankelijk van de kabel

—
66

—
IK 09

PLATFORMEN:
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XS4 Original Wandlezer
De modulaire XS4 Original wandlezer leest de 
toegangsrechten op de drager en dient tegelijk als 
update-punt in het SALTO Virtual Network. Deze 
lezer leest versleutelde gegevens van de dragers en 
geeft deze vervolgens via de deurcontroller door aan 
de software. Voor de lezers zijn allerlei accessoires 
verkrijgbaar zoals een vandalismebestendig frame en 
het codepaneel.

WRMX | XS4 ORIGINAL WANDLEZER - MODULAIR

• Voor gebruik in combinatie met XS4 Original-controllers 
(CU50xx).

• Aansluiting op de deurcontroller met UTP CAT-5 kabel.
• Maximale afstand tussen de deurcontroller en de wandlezer: 

100 meter1 bij gebruik van een UTP-kabel.
• Leesafstand van 35 tot 50 mm, afhankelijk van de  

RFID-technologie.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®.
• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

KLEUR VAN LEZER:

• Robuust ontwerp met intuïtieve LED-signalering.
• Compatibel met EU-standaard elektrische 

contactdozen bij gebruik van de standaard 
montagebasis.

• Volledig geïntegreerd in het SALTO XS4-platform.
• Geschikt voor gebruik met SALTO Virtual Network 

(SVN).
• Geluidssignalen en optische signalen; twee kleuren 

(groen/rood) geven iemands toegangsniveau aan.
• Voor inbouw of opbouw, afhankelijk van de basis 

(basis afzonderlijk verkrijgbaar).
• Verborgen bevestigingsschroef voor betere beveiliging 

en esthetiek.
• Optioneel met codepaneel verkrijgbaar (WRMKP).
• Verkrijgbaar met een vandalismebestendig frame 

(WRMFWAV).

KENMERKEN:

1 Afhankelijk van de kabel
2 Afhankelijk van het model

* RFID-modellen

—
66

PLATFORMEN:
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XS4 Original Wandlezer

De slanke XS4 Original wandlezer is speciaal 
ontworpen voor deuren met smal profiel en overal waar 
onvoldoende ruimte is om een standaard wandlezer 
te plaatsen. De wandlezer leest versleutelde gegevens 
vanaf de drager en kan de informatie bijwerken met 
behulp van de data-on-card technologie in het SALTO 
Virtual Network (SVN).

 
  

WRXXFS | XS4 ORIGINAL WANDLEZER - SMAL

KLEUR VAN LEZER:

• Compact, slank ontwerp met intuïtieve  
LED-signalering.

• Speciaal ontwikkeld voor smalle profielen.
• Volledig geïntegreerd in het SALTO XS4-platform.
• Geschikt voor gebruik met SALTO Virtual Network 

(SVN).
• Geluidssignalen en optische signalen; twee kleuren 

(groen/rood) geven iemands toegangsniveau aan.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

• Voor gebruik in combinatie met XS4 Original-controllers 
(CU50xx).

• Aansluiting op de deurcontroller met UTP CAT-5 kabel.
• Maximale afstand tussen de deurcontroller en de wandlezer: 

100 meter1 bij gebruik van een UTP-kabel.
• Leesafstand van 35 tot 50 mm, afhankelijk van de  

RFID-technologie.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®.
• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

1 Afhankelijk van de kabel

—
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Accessoires voor wandlezers

Deze sokkel is geschikt voor modulaire XS4 wandlezers 
en zorgt ervoor dat ze op nog meer plaatsen 
geïnstalleerd kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan 
een entrée, parkeerplaatsen en poorten. De sokkel kan 
binnen én buiten worden gebruikt. 

WRMPX | SOKKEL VOOR XS4 WANDLEZER  

• Gemaakt van glanzend gepolijst RVS van het type AISI 316L. 
• Voor gebruik in combinatie met XS4 Original-controllers 

(CU50xx).
• Aansluiting op de deurcontroller met UTP CAT-5 kabel.
• Maximale afstand tussen de deurcontroller en de wandlezer: 

100 meter1 bij gebruik van een UTP-kabel.
• Leesafstand van 35 tot 50 mm, afhankelijk van de  

RFID-technologie.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®.
• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

AFWERKING VAN SOKKEL:

• Aantrekkelijk ontwerp van sterk en duurzaam 
materiaal.

• Verkrijgbaar met DDA-compatibiliteit (optioneel).
• Voorzien van uitsparing voor eenvoudige installatie 

van de wandlezer en een deurpaneel om makkelijk 
onderhoud te kunnen uitvoeren.

KENMERKEN:

271

20014
95

23
5

23
5

177

12
56

13
67

1 Afhankelijk van de kabel

PLATFORMEN:
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Accessoires voor wandlezers

Dit accessoire is ontworpen voor de modulaire XS4 
wandlezers om de wandlezer te beschermen tegen 
vandalisme.

Het codepaneel is compatibel met modulaire XS4 
Original wandlezers en maakt het mogelijk om een 
extra beveiligingslaag toe te voegen in de vorm van een 
pincode. Het moet worden gemonteerd op een dubbele 
montagebasis van SALTO.

WRMFH | VANDALISMEBESTENDIG FRAME VOOR
MODULAIRE XS4 WANDLEZER

WRMKP | CODEPANEEL VOOR MODULAIRE XS4 
WANDLEZER 

• Gemaakt van gegoten zinklegering met afwerking van 
geborsteld chroom. 

• Voor gebruik in combinatie met modulaire XS4 Original 
wandlezers (WRMxxx) en de modulaire XS4 2.0 wandlezer 
(WRMBxxx).

• Voor gebruik in combinatie met modulaire XS4 Original 
wandlezers (WRMxxx).

• Behuizing gemaakt van gegoten zinklegering met afwerking  
van geborsteld chroom.

• Toetsen zijn gemaakt van RVS van het type AISI 316L. 
• Verbinding met de wandlezer via een interne kabel.
• Benodigd vermogen van 5 V wordt geleverd door de modulaire 

wandlezer.

TECHNISCHE TEKENING:

TECHNISCHE TEKENING:

TECHNISCHE INFORMATIE:

TECHNISCHE INFORMATIE:

• Robuust en esthetisch ontwerp.
• Bevestiging met behulp van sabotagebestendige torx 

10-schroeven.
• Inclusief speciale montagebasis met rubber afdichting 

voor buiten gebruik.
• De afwerking is geborsteld chroom.
• Geschikt voor opbouw- en inbouwmontage.

• Het codepaneel maakt dubbele verificatie mogelijk met 
pincode samen met ID-drager om toegang te krijgen en 
kaarten bij te werken.

• Voor mensen die geen kaart hebben, kan een optie met 
uitsluitend een deurcode worden ingesteld.

• Pincode is nodig om de ID-drager bij te werken via het SVN.
• Tijdsgebonden toegang voor verschillende identificatie 

procedures.

KENMERKEN:

KENMERKEN:

11
0

110 17 31

83

83 13,5
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Accessoires voor wandlezers

SALTO heeft verschillende basisplaten voor de montage 
van modulaire wandlezers. Afhankelijk van uw wensen 
kunt u kiezen voor een enkele of dubbele basis waarin 
een wandlezer samen met een codepaneel past. Beide 
basissen zijn voorzien van een inwendige pakking om te 
voorkomen dat er water binnendringt.

WRMB | BASIS VOOR MODULAIRE XS4 WANDLEZERS

• Compatibel met EU-standaard elektrische 
contactdozen bij gebruik van de standaard 
montagebasis.

• Verkrijgbaar voor een enkele wandlezer of voor 
wandlezer met codepaneel. 

• Voor opbouw van WRMFHAV.
• Voor inbouw van WRMFWAV.

KENMERKEN:

Enkele en dubbele basis voor opbouwmontage.

WRMBH1 WRMBH2

Enkele en dubbele basis voor inbouwmontage.

WRMBL1 WRMBL2

KLEUR VAN BASIS:MODELLEN:
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LANGE AFSTANDSLEZER

 XS4 LDR Lezereenheid

 XS4 LDR Omvormer

XS4 Lange 
afstandslezer
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XS4 BY SALTO I LANGE AFSTANDSLEZER

GEBRUIKERS & DEUREN:
• Maximaal aantal gebruikers per deur: 4 miljoen
• Maximaal aantal deuren per systeem: 65.000
• Aantal gebruikersgroepen: onbeperkt

BEHEERSOFTWARE:
• SALTO ProAccess SPACE

ID-TECHNOLOGIEËN:
• SALTO UHF-drager van 8 bytes

Belangrijkste kenmerken

• Lezermodellen verkrijgbaar voor leesafstand tot 3m en tot 
7m. 

• Passieve UHF identificatie-technologie.
• Combi-kaarten verkrijgbaar: UHF+DESFire 8k en UHF+Mifare 

4k.
• 8 bytes code 
• Transponder UHF-stickers verkrijgbaar voor voorruiten en 

metaal.
• Wiegand-verbinding met de CU42E0 (alleen de online versie).
• Beheer van gebruikers in ProAccess SPACE.
• Geschikt voor voertuigtoegang.
• Geschikt voor gebruik buiten (IP65).
• Voeding 12 VDC-24 VDC (niet meegeleverd).

BENODIGD VERMOGEN:
• 12 tot 28 VDC (+20%), max. 1 A

FREQUENTIES:
• MHz 865 – 868 (EU)
• MHz 902 – 928 (VS)
• MHz 916 – 921 (JP 4 W E.I.R.P.) 
• MHz 916 – 921 (JP 0,5 W E.I.R.P.)

TRANSPONDER-PROTOCOLLEN:
ISO18000-6 C (EPC Klasse1 Gen2) 

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN:
• Temperatuurbereik: -20º tot + 60º
• IP65 – geschikt voor gebruik buiten

ANTENNE:
•  90° circulair
•  Zendvermogen: E.R.P. max. 1 W (configureerbaar)

AANSLUITING OP DEURCONTROLLER:
• 4-pin-connector met een AWG24-UTP-kabel of een 

AWG18-kabel

MAXIMALE AFSTAND TUSSEN
DEURCONTROLLER EN AFSTANDSLEZER:
• Tussen 5 m en 100 m, afhankelijk van de kabel en het 

voltage

De XS4 Lange afstandslezer (LDR) kan gebruikers op lange afstand snel identificeren zonder dat een kaart voor de 
lezer gehouden moet worden. Deze oplossing is bijzonder geschikt voor de toegangscontrole van parkeerterreinen 
en verkeersmanagement. De lezer wordt verbonden met een online XS4 deurcontroller en het beheer van de lange 
afstandslezer verloopt via de ProAccess SPACE software. 

Technische gegevens Functies voor toegangscontrole
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XS4 Lange afstandslezer
De leeseenheid van de XS4 Lange afstandslezer is 
verkrijgbaar met een bereik tot 3 meter of tot 7 meter. 
De compacte behuizing bestaat uit gegoten aluminium 
en is zeer bestendig tegen invloeden van buitenaf. 
De lezer wordt aangesloten op een XS4 2.0 online 
controller voor dynamische identificatie in real-time.  

WRLUD24BXX - WRLUD14BXX | LANGE AFSTANDSLEZER

• Afmetingen: 200 mm x 175 mm x 60 mm (b x h x d)
• Gewicht: 1,2 kg
• Materiaal behuizing: ABS/PC, Al (met poedercoating)
• Zendvermogen: E.R.P. max. 1 W (configureerbaar)
• Transponder-protocollen: ISO18000-6 C  

(EPC Klasse1 Gen2)
• Interface: RS485 (deBus-protocol)
• Stroomaansluiting: 4-pinnige M12-connector

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

MODELLEN:

- UL 294 (in behandeling)

• Moderne en robuust ontwerp met 3 LED's:  
groen/rood en blauw.

• Kan worden gemonteerd op leidingen of voor 
opbouwmontage.

• Compatibel met XS4 2.0 online sturing (CU42E0).
• Leesafstand tussen 1 en 7 meter, afhankelijk van  

het model.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

200 68

20
0

_
Bereik van 3 m
WRLUD14Bxx

_
Bereik van 7 m
WRLUD24Bxx

• SALTO UHF-drager van 8 bytes

ID-TECHNOLOGIEËN:
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XS4 LRD Omvormer
De WRLUD-SIC1 Wiegand-omvormer is de verbindende 
schakel tussen de Lange afstandslezer (WRLUD) en de 
deurcontroller (CU42E0). 

WRLUD-SIC1 | XS4 LRD OMVORMER

• Afmetingen: 59 mm x 41,5 mm x 14 mm (b x h x d)
• Materiaal: ASA
• Bedrijfstemperatuur: -20 tot +60 (-4 ... 140),  

niet-condenserend
• Voedingsspanning: 12 tot 24 V/DC, 40 mA
• Elektrische beveiliging: Bescherming tegen 

spanningspieken en omgekeerde polariteit
• Interface: Wiegand

TECHNISCHE TEKENING:

TECHNISCHE INFORMATIE:
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XS4 2.0 – CONTROLLERS

 XS4 2.0 – Online/SVN controller

 XS4 2.0 – Offline/Extra controller

 XS4 2.0 – Uitbreidingsbord

XS4 ORIGINAL – CONTROLLERS

 XS4 Original – Online/SVN controller

 XS4 Original – Offline controller 

 XS4 Original – Uitbreidingsbord 

 XS4 Original – Integratieborden

XS4 – Controllers (CU's)
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SALTO biedt u een ruime keuze aan deurcontrollers waarmee het mogelijk is om toegangscontrole uit te breiden naar 
deuren waar geen elektronisch deurbeslag of cilinder kan worden geplaatst. Toepassingen zijn onder andere slagbomen, 
roldeuren en automatische deursystemen. De deurcontrollers staan in verbinding met wandlezers voor het lezen van 
versleutelde gegevens op de drager en voor het bijwerken van gegevens via SVN.

Technische gegevens

Belangrijkste kenmerken Openingsmodi

Functies voor toegangscontrole

BENODIGD VERMOGEN:
• 12 V / 500 mA adapter meegeleverd

NETWERKVERBINDING
• IP-deurcontroller: Ethernet

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN:
• -20ºC tot 80ºC1

RELAISUITGANG:
• Maximale belasting van relais-contact: 16 A bij 

250 VAC (resistief) en 8 A bij 250 VAC (inductief).1

• Offline of online deurcontrollers, afhankelijk van het 
model.

• Geschikt voor gebruik met SALTO Virtual Network 
(SVN).

• Registratie van toegangsgebeurtenissen bij offline 
componenten gebeurt op drager met overdracht via 
SVN.

• Alle communicatie tussen de wandlezer en 
deurcontroller en tussen de deurcontroller en pc wordt 
beveiligd en versleuteld.

• Er zijn geen extra bedieningspanelen nodig.
• Alarmingang.1

• Compatibel met XS4 relaisuitbreidingsbord voor de 
bediening van maximaal 128 relaisuitgangen; geschikt 
voor liften e.d.

• Programmering via draagbaar programmeerapparaat 
(PPD) of bij online versies direct vanaf de pc.*

• Updates via draagbaar programmeerapparaat (PPD) 
of SVN.

• Antipassback-modus beschikbaar, afhankelijk van het 
model.

• Firmware-upgrade met behulp van PPD of rechtstreeks 
vanaf de pc naar de online controllers.

GEBRUIKERS & DEUREN:
• Maximaal aantal gebruikers per deur: 4 miljoen
• Maximaal aantal deuren per systeem: 65.000
• Aantal gebruikersgroepen: onbeperkt

KALENDERS & TIJDZONES:
• Aantal kalenders in systeem: 256
• Aantal tijdschema's: 1024
• Aantal tijdsperioden: 1024

GEBEURTENISSEN:
• Maximaal aantal gebeurtenissen in het geheugen: 5.000
• Niet-vluchtig geheugen; geheugen wordt niet gewist, 

ook niet als de stroom uitvalt.

BEHEERSOFTWARE:
• SALTO ProAccess SPACE

STANDAARD:
Altijd vergrendeld.

KANTOORMODUS:
Vrije doorgang.

KANTOORMODUS MET TIJDFUNCTIE:
Automatische vergrendeling na eindtijd.

AUTOMATISCH OPENEN:
Automatisch openen en vergrendelen op vooraf ingestelde 
tijden, per dag 8 keer mogelijk.

MODUS WISSELEN:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw 
aanbieden voor ontgrendeling.

MODUS WISSELEN VOLGENS TIJDSCHEMA:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw 
aanbieden voor ontgrendeling, afhankelijk van tijdschema’s.

1 Afhankelijk van het model

XS4 BY SALTO | CONTROLLERS
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XS4 2.0 Controller

Met de XS4 2.0-controller van SALTO is het nog 
makkelijker om hoogwaardige toegangscontrole 
mogelijk te maken voor uw locatie. Dit komt doordat 
u meerdere deuren kunt controleren en beheren via 
één Ethernet-verbinding en één IP-adres.

CU42E0 | XS4 ONLINE/SVN CONTROLLER

• Verbinding met het netwerk via Ethernet 100BASET.
• 4 relaisuitgangen.
• 6 ingangen voor verbinding met deurdetector, RTE-

schakelaar (Request to Exit), kantoorschakelaar, 
rolluikbediening, inbraakpreventie.

• 1 sabotage-ingang en 1 sabotageschakelaar.
• De maximale lengte van de kabel tussen de deurcontroller 

en de wandlezer is 400 meter.1

• Verbinding met de wandlezer door middel van een 4 
Twisted-Pair UTP-kabel.

• Energieverbruik: 12 V DC 400 mA (zonder XS4 2.0 lezer), 
geleverd door een voedingsadapter. POE-versie in de 
toekomst verkrijgbaar.

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

AFWERKINGEN:

• Online deurcontroller op basis van TCP/IP-netwerk.
• Geschikt voor gebruik met SALTO Virtual Network (SVN).
• Twee wandlezerverbindingen die als 2 verschillende deuren 

kunnen worden geconfigureerd of voor de ingang en 
uitgang van één deur.

• Aansluiting op maximaal 4 extra XS4-controllers voor het 
gelijktijdig beheer van maximaal 10 deuren op een IP-adres 
met eigen rechten.

• Antipassback-modus beschikbaar door 2 wandlezers te 
verbinden en deze te configureren als één deur.

• Deurbeheer en bewaking tegen sabotage via ingang voor 
contacten (inbraakalarm en alarm voor opengelaten deur).

• Compatibel met XS4 Controller uitbreidingsbord (CU4EB8) 
voor bediening van maximaal 128 relaisuitgangen.

• Compatibel met de module alarmbeheer van ProAccess 
SPACE.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

180
(7-1/8”)

56
(2-1/4”)

24
0

(9
-1

/2”
)

_
Transparante behuizing
CU42E0T

_
Grijze behuizing
CU42E0G

• Voor gebruik met wandlezers uit de WRDB- en WRMB-serie. 
• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC

ID-TECHNOLOGIEËN:

1 Afhankelijk van de kabel
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XS4 2.0 Controller
De XS4 2.0-controller CU4200 is een extra controller 
waarvoor geen IP-adres nodig is en die voor uitbreiding 
kan worden verbonden met een online XS4-controller 
(CU42E0), of die kan fungeren als offline controller in 
het SALTO Virtual Network (SVN). 

CU4200 | XS4 OFFLINE/EXTRA CONTROLLER

• Verbinding met de Ethernet-controller via BUS485.
• 4 relaisuitgangen.
• 6 ingangen voor verbinding met deurdetector,  

RTE-schakelaar (Request to Exit), kantoorschakelaar, 
rolluikbediening, inbraakpreventie.

• 1 sabotage-ingang en 1 sabotageschakelaar.
• De maximale lengte van de kabel tussen de deurcontroller 

en de wandlezer is 400 meter.1

• Verbinding met de wandlezer door middel van een  
4 Twisted-Pair UTP-kabel.

• Energieverbruik: 12 V DC 400 mA (zonder XS4 2.0-lezers), 
geleverd door een voedingsadapter. POE-versie in de 
toekomst verkrijgbaar.

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

• Online controller bij verbinding met CU42E0 via BUS485. 
• Offline controller indien niet verbonden met het netwerk.
• Twee wandlezerverbindingen die als 2 verschillende deuren 

kunnen worden geconfigureerd of voor de ingang en 
uitgang van één deur.

• Antipassback-modus beschikbaar door 2 wandlezers te 
verbinden en deze te configureren als één deur.

• Deurbeheer en bewaking tegen sabotage via ingang voor 
contacten (inbraakalarm en alarm voor opengelaten deur). 

• Update van toegangsplan via SALTO Virtual Network. 
Toegangsplan voor gebruikers en blacklist (lijst van 
gebruikers wiens kaart is geannuleerd) wordt overgedragen 
via de data-on-card technologie.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

180
(7-1/8”)

56
(2-1/4”)

24
0

(9
-1

/2”
)

AFWERKINGEN:

_
Transparante behuizing
CU4200T

_ 
Grijze behuizing
CU4200G

• Voor gebruik met wandlezers uit de WRDB- en WRMB-serie. 
• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC

ID-TECHNOLOGIEËN:

1 Afhankelijk van de kabel
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XS4 2.0 Controller
Het XS4 2.0 uitbreidingsbord kan meerdere relais 
beheren en aansluiten op systemen van derden. 
Toepassingen zijn onder andere beheer van liftniveaus, 
rolluiken, slagbomen en machineschakelaars.

CU4EB8 | XS4 CONTROLLER UITBREIDINGSBORD

• Verbinding met de controller via BUS485.
• 8 relaisuitgangen.
• 4 relaisingangen.
• 1 sabotage-ingang en 1 sabotageschakelaar.
• De maximale lengte van de kabel tussen het I/O-bord en de 

controller is 400 meter.1

• Verbinding met de controller door middel van een 2-aderige 
UTP-kabel.

• Energieverbruik: 12 V DC 400 mA, geleverd door een 
voedingsadapter.

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

AFWERKINGEN:

• Werkt met de CU42xx.
• In- en uitgangsbord beheerd door de controller.
• Softwareconfiguratie.
• Maximaal 16 aangesloten units.
• Extra relaisuitgangen.
• Compatibel met de module alarmbeheer van 

ProAccess SPACE bij aansluiting op een online 
netwerk via BUS485.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

180
(7-1/8”)

56
(2-1/4”)

24
0

(9
-1

/2”
)

_
Transparante behuizing
CU4EB8T

_
Grijze behuizing
CU4EB8G

1 Afhankelijk van de kabel
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XS4 Original controller

De XS4 Original CU50ENSVN is een online 
deurcontroller met twee relaisuitgangen. Er kunnen 
één of twee wandlezers op worden aangesloten. De 
controller werkt met het SALTO Virtual Network (SVN). 
ID-dragers worden automatisch bijgewerkt met de 
meest recente wijzigingen van het toegangsplan. 
Toegangsgebeurtenissen van gebruikers worden 
geregistreerd en naar de pc gestuurd, samen met 
informatie over de deurstatus. 

Bovendien wordt de blacklist met geannuleerde ID-
dragers doorlopend bijgewerkt door gebruik te maken 
van de dragers in het netwerk. Zo wordt de meest 
recente toegangsinformatie ook onder de offline,  
stand-alone sloten in het gebouw verspreid.  

CU50ENSVN | XS4 ONLINE SVN-CONTROLLER

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

• 2 relaisuitgangen.
• Deurdetector, RTE-schakelaar (Request to Exit), 

kantoorschakelaar.
• Eén sabotageschakelaar.
• De maximale lengte van de kabel tussen de deurcontroller  

en de wandlezer is 100 meter.
• Aansluiting op de wandlezer met UTP CAT5-kabel.
• Energieverbruik: 12 V DC 400 mA (zonder XS4 2.0-lezers), 

geleverd door een voedingsadapter.

TECHNISCHE INFORMATIE:

• Online IP-deurcontroller 10BASET.
• Twee aansluitingen voor wandlezers of ingang en 

uitgang van een deur.
• Antipassback-functie.
• Compatibel met XS4 Original relaisuitbreidingsbord 

(EB5008) voor de bediening van maximaal 128 
relaisuitgangen; geschikt voor liften, enz.

• Kan worden gebruikt in combinatie met de SALTO 
WRMKP voor dubbele identificatie (drager + pincode).

• Ingang voor RTE-schakelaar (Request to Exit).
• Deurbeheer en bewaking tegen sabotage via 

contact-ingang.
• Ingang voor bewaking van deurstatus.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

200

120

58

• Voor gebruik met alle SALTO-wandlezers  
(met uitzondering van de WRDB- of WRMB-serie).

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

ID-TECHNOLOGIEËN:

• Veranderingen in het toegangsplan worden via de 
software doorgevoerd en direct toegepast. Informatie 
van ID-dragers is direct beschikbaar in de software.

ONLINE FUNCTIES:

• Toevoegen of verwijderen van toegangsrechten op 
de ID-dragers.

• Validatie van de vervaldatums van sleutels op elke 
online SVN-wandlezer (ook wanneer deze tijdelijk 
offline zijn).

• Blacklist met geannuleerde kaarten wordt bijgehouden 
vanuit het systeem.

• Registratie van toegangsgebeurtenissen op de kaart 
om bewegingen van personeel/bezoekers te kunnen 
volgen.

• Gegevens over de batterijstatus worden per slot 
geregistreerd op de kaarten die in omloop zijn (zowel 
voor personeel als bezoekers). Deze gegevens worden 
weer doorgegeven aan de software op de pc via 
wandlezers in het netwerk.

SALTO VIRTUAL NETWORK-FUNCTIES:
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XS4 Original controller

De XS4 Original CU5000 is een offline deurcontroller 
met twee relaisuitgangen waarop één of twee 
wandlezers kunnen worden aangesloten.

CU5000 | XS4 OFFLINE STAND-ALONE CONTROLLER

• 2 relaisuitgangen.
• Deurdetector, RTE-schakelaar (Request to Exit), 

kantoorschakelaar.
• Eén sabotageschakelaar.
• De maximale lengte van de kabel tussen de deurcontroller  

en de wandlezer is 100 meter.
• Aansluiting op de wandlezer met UTP CAT5-kabel.
• Energieverbruik: 12 V DC 400 mA (zonder SALTO-lezers), 

geleverd door een voedingsadapter.

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

• Offline deurcontroller.
• Twee aansluitingen voor wandlezers of ingang en 

uitgang van een deur.
• Antipassback-functie.
• Te upgraden naar CU50EN of CU50ENSVN.
• Compatibel met XS4 Original relaisuitbreidingsbord 

(EB5008) voor de bediening van maximaal 128 
relaisuitgangen; geschikt voor liften, enz.

• Kan worden gebruikt in combinatie met de SALTO 
WRMKP voor dubbele identificatie (drager + pincode).

• Deurbeheer en bewaking tegen sabotage.
• Ingang voor deurstatus.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

200

120

58

• Voor gebruik met alle SALTO-wandlezers  
(met uitzondering van de WRDB- of WRMB-serie).

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button

ID-TECHNOLOGIEËN:
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XS4 uitbreidingsbord
Het XS4 Original uitbreidingsbord EB5008 kan 
schakelsystemen met meerdere relais beheren, 
zoals liftniveaus, systemen met meerdere rolluiken 
of slagbomen en machineschakelingen.

EB5008 | XS4 ORIGINAL RELAISUITBREIDINGSBORD

• Verbinding met de controller via BUS485.
• Configuratie via dip-switch.
• 8 relaisuitgangen.
• Verbinding met de controller door middel van een 2-aderige 

UTP-kabel.
• Benodigd vermogen: 12 V/500 mA. Inclusief voedingsadapter.
• Aantal relais per bord: 8 (max. 16 EB5008-borden in serie, wat  

in totaal neerkomt op 128 relaisuitgangen).

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

• Er kunnen maximaal 16 EB5008’s in serie worden 
aangesloten op 1 deurcontroller, zodat maximaal  
128 uitgangen kunnen worden beheerd.

• De toegangsrechten (activering) voor elke uitgang 
worden beheerd vanuit de software.

• Compatibel met de XS4 Original deurcontrollers 
CU5000, CU50EN of CU50ENSVN.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

200

120

58

• Voor gebruik met alle SALTO-wandlezers (met uitzondering 
van de WRDB- of WRMB-serie). MIFARE® (DESFire EV1, 
Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443).

• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button

ID-TECHNOLOGIEËN:
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XS4 integratiebord

XS4 integratiebord

De XS4 Original controlleradapter maakt integratie met 
apparaten van derden mogelijk, bijvoorbeeld voor tijd- 
en aanwezigheidssystemen. De controlleradapter wordt 
verbonden met de CU50ENSVN, waarna opgevraagde 
gegevens kunnen worden verzonden naar een apparaat 
van derden. De interface met het externe apparaat kan 
RS232, OMRON of WIEGAND zijn. 

De XS4 Original wandlezeradapter maakt integratie 
met apparaten van derden mogelijk, bijvoorbeeld voor 
tijd- en aanwezigheidssystemen. POS-systemen, enz. 
De wandlezeradapter is ontworpen om gegevens van 
ID-dragers te lezen en deze naar een extern apparaat te 
verzenden. De interface met het externe apparaat kan 
RS232, OMRON of WIEGAND zijn.

CUADAP | XS4 ORIGINAL CONTROLLERADAPTER

WRADAP | XS4 ORIGINAL WANDLEZERADAPTER

• Voor gebruik met de CU5000, CU50EN of CU50ENSVN.
• Met dip-switches beheert u het lezen van gegevens en de 

interface met het externe apparaat.
• Benodigd vermogen: 12 V.
• Aansluiting op de controller met UTP CAT5-kabel.
• Verbinding met het externe apparaat: 4-pinnig blokcontact.
• Gegevens gelezen door de CUADAPT: ROM-CODE, TRACKS 

ON KEY, WIEGAND-CODE.

• Met dip-switches beheert u het lezen van gegevens  
en de interface met het externe apparaat.

• Benodigd voltage: 12 V.
• Verbinding met de lezer: UTP CAT5-kabel.
• Verbinding met het externe apparaat: 4-pinnig blokcontact.
• Gegevens gelezen door de WRADAPT: ROM-CODE, TRACKS 

ON KEY, WIEGAND-CODE.
• Voor gebruik met SALTO XS4 Original wandlezers  

(niet de WRDB- of WRMB-serie).

TECHNISCHE INFORMATIE:

TECHNISCHE INFORMATIE:

TECHNISCHE TEKENING:

TECHNISCHE TEKENING:

87
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87

87
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XS4 LOCKER

 XS4 Lockerslot

Opbouw artikelnummers

  Modellen

 Afwerkingen

XS4 Locker
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Met het XS4-lockerslot kunt u allerlei typen lockers, kasten, vitrines, dozen, enz. uitstekend beveiligen, 
doordat het slot kan worden geïntegreerd in de draadloze elektronische toegangsoplossingen van SALTO. 
Het slot heeft een ergonomisch ontworpen draaihandgreep die u optimaal gebruiksgemak biedt, zelfs met 
natte handen. De batterijhouder, de elektronische onderdelen en het sluitmechanisme bevinden zich aan de 
binnenkant van de deur, veilig afgeschermd van mogelijk vandalisme of sabotage.

Technische gegevens

Belangrijkste kenmerken Bedieningsmodi

Beveiligingsklasse

Functies voor toegangscontrole

VOEDING
• 3 alkalinebatterijen (LR03, AAA, 1,5 V) 

Optioneel 3 lithiumbatterijen  
(FR03, AAA, 1,5 V - zie Omgevingsomstandigheden)

AANTAL OPENINGEN:
• Tot 40.000, afhankelijk van de RFID-technologie
• Laag vermogen van batterijen wordt automatisch 

doorgegeven via het SALTO Virtual Network (SVN) 
naar de server.

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN:
• -20°C tot +70°C; zonder condensatie (conform EN 60529)
• Binnentemperatuur: -0°C tot +50°C  

(-20º/70º bij lithiumbatterijen; zonder condensatie)
• IP56-geclassificeerd voor bescherming tegen het 

binnendringen van water en stof

• Volledig geïntegreerd in het SALTO-platform.
• Makkelijk te onderhouden: alleen de batterijen hoeven 

na melding te worden vervangen.
• Eenvoudige offline installatie mogelijk voor allerlei 

typen kleine en dunne lockerdeuren.
• Deurdikte: ter plekke aanpasbaar.
• Uitwendige draaiknop met rode/groene indicator die 

aangeeft of de locker beschikbaar is; elektronisch 
beheer van vrijgave.

• Voorzien van antimicrobiële BioCote®-technologie.
• Met beveiligingsschoot ingebouwd in de locker.
• Geschikt voor montage op bestaande situaties doordat 

de locker ter plekke kan worden aangepast aan 
verschillende draairichtingen en deurstijlen.

• Geen specifieke draairichting.
• De batterijhouder en de elektronische onderdelen 

bevinden zich aan de binnenkant van de deur, veilig 
afgeschermd van mogelijk vandalisme of sabotage.

• Alle communicatie tussen de drager en het 
elektronische slot is versleuteld en beveiligd.

• Informatie over de batterijstatus wordt op dragers 
opgeslagen met overdracht via SVN.

• Alle toegangsrechten worden via de software 
geprogrammeerd.

GEBRUIKERS & LOCKERS:
• Maximaal aantal gebruikers per locker: 4 miljoen
• Maximaal aantal lockers per systeem: 65.000
• Aantal gebruikersgroepen: onbeperkt

KALENDERS & TIJDZONES:
• Aantal kalenders in systeem: 256
• Aantal tijdschema's: 1024
• Aantal tijdsperioden: 1024

GEBEURTENISSEN:
• Maximaal aantal gebeurtenissen in auditgeheugen van 

locker: 1.000
• Niet-vluchtig geheugen; geheugen wordt niet gewist, 

ook niet als de stroom uitvalt.

BEHEERSOFTWARE:
• SALTO ProAccess SPACE

VASTE LOCKERTOEWIJZING:
Een specifiek lockerslot kan worden bediend met een 
specifieke ID-drager.

VRIJE LOCKERTOEWIJZING:
Een ID-drager kan worden gebruikt om een willekeurige locker 
te openen en daarmee de controle over die locker te krijgen.

FAMILIE-FUNCTIE:
Meerdere ID-dragers voor de bediening van één locker.

EN 60529
Voldoet aan EN 60529 voor elektronische handgrepen, 
inclusief slotlezer op de locker en slotkast.

XS4 BY SALTO | VOOR LOCKERS EN KASTEN
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XS4 Locker
Met de SALTO XS4-locker zijn alle voordelen van 
elektronische toegangscontrole nu ook mogelijk voor 
het beheer van lockers en kasten. De XS4-locker is 
ideaal om de toegang tot lockers, (medicijn)kasten, 
vitrines, kisten en vitrines te beheren, overal waar 
toegangscontrole nodig is.

Lx0 | ELEKTRONISCH LOCKERSLOT

• Eenvoudige offline installatie mogelijk voor allerlei typen kleine 
en dunne deuren. Deurdikte: ter plekke aanpasbaar.

• Afmetingen inwendige plaat: 100 mm x 110,5 mm x 25 mm.
• Afmetingen uitwendig deel: 54 mm x 105 mm x 28 mm.
• Uitschuiving nachtschoot: 15 mm.
• Slot met beveiligingsschoot ingebouwd in de locker.
• Geschikt voor montage op bestaande situaties doordat de 

locker ter plekke kan worden aangepast aan verschillende 
draairichtingen en deurstijlen. 

• Bevestiging van de locker is zowel verticaal als horizontaal 
mogelijk.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• NFC
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 

TECHNISCHE TEKENING:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

• Volledig geïntegreerd in het SALTO XS4-platform.
• Makkelijk te onderhouden: alleen de batterijen hoeven na 

melding te worden vervangen.
• Draaiknop met rode/groene indicator die aangeeft of de 

locker beschikbaar is; elektronisch beheerde vrijgave.
• Registratie van toegangsgebeurtenissen op kaart via het 

SALTO Virtual Network (SVN).
• Alle communicatie tussen de drager en het elektronische 

slot is versleuteld en beveiligd.
• Informatie over de batterijstatus wordt op dragers 

opgeslagen met overdracht via SVN.
• Alle toegangsrechten worden via de software 

geprogrammeerd.
• Voorzien van antimicrobiële BioCote®-technologie.
• De batterijhouder en de elektronische onderdelen bevinden 

zich aan de binnenkant van de deur, veilig afgeschermd van 
mogelijk vandalisme of sabotage. 

• Noodopening met behulp van draagbaar 
programmeerapparaat (PPD).

KENMERKEN:
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1 I PRODUCTTYPE

3 I MODEL

2 I ID-TECHNOLOGIE

4 I AFWERKING

5 I DEURDIKTE

Opbouw artikelnummers

L SALTO XS4-locker

50 Standaard-lockerslot

RFID

8 Contactloos LEGIC Advant & Prime

9 Contactloos MIFARE DESfire

H Contactloze HID iCLASS®

A Lezer en batterijhouder in antraciet 

M Witte lezer en antraciete batterijhouder

20 Van 10 mm tot 20 mm

30 Van 20 mm tot 30 mm

40 Van 30 mm tot 40 mm

50 Van 40 mm tot 50 mm

1 Wit is alleen verkrijgbaar voor de buitenkant.

Lx0 | ELEKTRONISCH LOCKERSLOT 
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XS4 PANIEKBALKEN

 XS4 PBE900-paniekbalk

 XS4 PBA1200-paniekbalk

 XS4 PBF1100-paniekbalk 

XS4 PANIEKBALK-KITS

 XS4 KPB's

XS4 Paniekbalken
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De paniekbalken van SALTO kunnen vluchtdeuren voorzien van een innovatief, stand-alone elektronisch 
sluitsysteem. De stand-alone elektronische sloten van SALTO kunnen in combinatie met adapterkits worden 
geplaatst op meer dan 40 veelgebruikte paniekbalken van de populairste fabrikanten. Daarbij maakt het niet 
uit of dit een paniekbalk met insteekslot of een opliggende dagschoot is.

XS4 BY SALTO I PANIEKBALK OPLOSSINGEN

Technische gegevens

Belangrijkste kenmerken Openingsmodi

Functies voor toegangscontrole

VOEDING
• 3 alkalinebatterijen LR03, AAA 1,5 V

AANTAL OPENINGEN:
• Contactloze versies: tot 40.000 openingen
• Laag vermogen van batterijen wordt automatisch 

doorgegeven via het SALTO Virtual Network (SVN) 
naar de server.

OMGEVINGSOMSTANDIGHEDEN:
• Extern slot: -20º tot 60º

• Volledig geïntegreerd in het SALTO XS4-platform.
• Eenvoudige installatie op vrijwel elk type deur; slechts 

twee schroeven nodig.
• De complete oplossing bestaat uit een half SALTO 

XS4-deurbeslag, een paniekbalkkit (KPB) en de 
paniekbalk (dit kan ook een bestaande balk zijn).

• Ook geschikt om bestaande nooduitgangen te 
voorzien van elektronische toegangscontrole.

• Makkelijk te onderhouden: alleen de batterijen hoeven 
na melding te worden vervangen.

• Optioneel mogelijk met SALTO Wireless voor real-time 
toegangscontrole en online functies. 

• Registratie van toegangsgebeurtenissen op drager met 
overdracht via SVN.

• Alle communicatie tussen de drager en het 
elektronische slot is versleuteld en beveiligd.

• Informatie over de batterijstatus wordt op dragers 
opgeslagen met overdracht via SVN.

• Optische meldingen door LED-licht. Twee kleuren 
groen/rood geven iemands toegangsniveau aan.

• Het slot kan altijd van binnenuit worden geopend (anti-
paniekfunctie werkt in combinatie met de paniekbalk).

• Twee verschillende afwerkingen verkrijgbaar: 
geborsteld RVS en gepolijst RVS.

• Firmware-upgrade via PPD.

GEBRUIKERS & DEUREN:
• Maximaal aantal gebruikers per deur: 4 miljoen
• Maximaal aantal deuren per systeem: 65.000
• Aantal gebruikersgroepen: onbeperkt

KALENDERS & TIJDZONES:
• Aantal kalenders in systeem: 256
• Aantal tijdschema's: 1024
• Aantal tijdsperioden: 1024

GEBEURTENISSEN:
• Maximaal aantal gebeurtenissen in het geheugen: 2200
• Niet-vluchtig geheugen; geheugen wordt niet gewist, 

ook niet als de stroom uitvalt.

BEHEERSOFTWARE:
• SALTO ProAccess SPACE

ID-TECHNOLOGIEËN:
• Voor de meeste gangbare MIFARE RFID-technologieën.
• Compatibel met ISO 14443A, ISO 14443B en ISO 

15693 (Vicinity).

STANDAARD:
Altijd vergrendeld.

KANTOORMODUS:
Vrije doorgang.

KANTOORMODUS MET TIJDFUNCTIE:
Automatische vergrendeling na eindtijd.

AUTOMATISCH OPENEN:
Automatisch openen en vergrendelen op vooraf ingestelde 
tijden, per dag 8 keer mogelijk.

MODUS WISSELEN:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw 
aanbieden voor ontgrendeling.

MODUS WISSELEN VOLGENS TIJDSCHEMA:
Kaart/tag aanbieden voor vergrendeling en opnieuw 
aanbieden voor ontgrendeling, afhankelijk van tijdschema’s.

AMOK-MODUS:1 
 Lokale lockdown van het deurbeslag in noodsituaties.

1 Afhankelijk van de ID-technologie
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EN 1125

XS4 Paniekbalken
De XS4 Paniekbalk PBE900 combineert de hoogste 
veiligheidsnormen met gebruiksgemak. De balk voldoet 
aan EN1125 in combinatie met de XS4 elektronische 
beslagen, de XS4 insteeksloten LE7E31 of LE9E11 en 
paniekbalkkits (KPB). 

PBE900 | XS4 PANIEKBALK EU

• Paniekbalk met insteekslot.
• Mechanisme van verzinkt staal.
• Voor installatie in combinatie met half SALTO-deurbeslag Ex450  

of Ex650, afhankelijk van de KPB.
• Adapterkit KPB01 of KPB02 vereist, afhankelijk van de combinatie 

van het halve deurbeslag en het insteekslot.
• Voor gebruik met een SALTO-insteekslot uit de LE7E31- of  

LE9E11-serie.
• Zowel links- als rechtsdraaiend (DIN links/DIN rechts) te gebruiken.
• Maximale vleugelbreedte: 1300 mm.
• Plaatafmetingen: 200 mm x 35 mm x 108,5 mm.
• Draaihoek stift: 30º of 45º, afhankelijk van het model.
• Krukstift: 9 mm.

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:
Afhankelijk van het halve deurbeslag.

AFWERKING MECHANISME:

AFWERKING BALK:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en het 

elektronisch slot is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat de 

cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Geschikt voor toepassingen met gemiddelde tot hoge 

beveiliging.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).
• Verkrijgbaar met uitsparing voor een mechanische 

cilinder voor noodopening of toegangsblokkeringen 
(overrulen van cilinders met Europees profiel).

• AMOK-optie met offline lockdown.

KENMERKEN:
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EN 1125

XS4 Paniekbalken
De XS4 PBA120 is een paniekbalk met insteekslot voor 
vluchtdeuren. Getest en goedgekeurd volgens EN1125. 
Ook verkrijgbaar met een paniekbalk voor de passieve 
deur van een dubbele vluchtdeur.

PBA1200 | XS4 PANIEKBALK EU

• Paniekbalk met insteekslot.
• Mechanisme van verzinkt staal.
• Plaat van geborsteld RVS of kunststof, afhankelijk van de 

afwerking.
• Afwerking: rood, groen of geborsteld RVS.
• Voor installatie in combinatie met half SALTO-deurbeslag Ex450  

of Ex650, afhankelijk van de KPB.
• Adapterkit KPB33 vereist, afhankelijk van de combinatie van het 

halve deurbeslag en het insteekslot.
• Voor gebruik met een SALTO-insteekslot uit de LE7A01-serie.
• Geen specifieke draairichting - omkeerbaar.
• Maximale vleugelbreedte: 1150 mm.
• Plaatafmetingen: 200 mm x 35 mm x 108,5 mm.
• Draaihoek stift: 20º, afhankelijk van het model.
• Krukstift: gedeelde krukstift van 9 mm.

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

AFWERKING MECHANISME:

AFWERKING BALK:

IM RE GR

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en het 

elektronisch slot is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat de 

cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Geschikt voor toepassingen met gemiddelde tot hoge 

beveiliging.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).
• Verkrijgbaar met uitsparing voor een mechanische 

cilinder voor noodopening of toegangsblokkeringen 
(overrulen van cilinders met Europees profiel).

• AMOK-optie met offline lockdown.

KENMERKEN:
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• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

ID-TECHNOLOGIEËN:
Afhankelijk van het halve deurbeslag.

PLATFORMEN:

—
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(1)  Extern deurbeslag
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XS4 Paniekbalken
De XS4 PBF110 combineert de hoogste 
veiligheidsnormen met gebruiksgemak. De PBF110-
serie voldoet aan de UL-normen voor paniekhardware 
en hardware voor branduitgangen, en is gecertificeerd 
volgens ANSI A156.3, 2001, Klasse 1.

PBF110 | XS4 PANIEKBALK PBF110

• Paniekbalk met opliggende dagschoot.
• Vergrendeling van de schoot op nachtschoot.
• Stalen behuizing.
• Kan gebruikt worden op buitendeuren.
• Afwerkingen: Geborsteld RVS ANSI/BHMA 630, US32D.
• Voor installaties in combinatie met Ai650m00ffH8 /  

Ai660m00ffH8 + KPB03xx.
• Dagschoot: RVS 19 mm (3⁄4") uitschuifbaar.
• Zonder specifieke draairichting.
• Maximale vleugelbreedte: 1300 mm.

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

AFWERKING MECHANISME:

AFWERKING BALK:

• Geschikt voor SALTO SVN en SALTO Wireless.
• Alle communicatie tussen de drager en het 

elektronisch slot is versleuteld en beveiligd.
• De batterijen kunnen worden vervangen zonder dat de 

cilinder hoeft te worden verwijderd.
• Hoge beveiliging door bescherming tegen uitboren.
• Geschikt voor toepassingen met gemiddelde tot hoge 

beveiliging.
• Noodopening met behulp van draagbaar 

programmeerapparaat (PPD).
• Uitgangssignaal wanneer de balk wordt ingedrukt.
• AMOK-optie met offline lockdown.

KENMERKEN:
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• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

ID-TECHNOLOGIEËN:
Afhankelijk van het halve deurbeslag.

PLATFORMEN:

IM

-   Gecertificeerd volgens UL305 en ANSI A156.3-2008. 
Klasse 1

-   UL/cUL-gecertificeerd voor brandwerendheid gedurende 
3 uur
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Adapterkit voor paniekbalk

Met de XS4 Paniekbalkkits (KPB) kunnen stand-
alone elektronische beslagen gecombineerd worden 
met paniekbalken. SALTO heeft een breed scala aan 
KPB’s die compatibel zijn met de meest gangbare 
paniekbalken op de markt.

KPB | XS4-PANIEKBALKKIT

• KPB-behuizing gemaakt van RVS.
• Aangepaste bevestigingssystemen, afhankelijk van de 

paniekbalk die moet worden aangepast.
• Compatibel met enkele paniekbalken met verborgen 

verticale stang.

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

AFWERKINGEN KPB:

IM IP

• Compatibel met meer dan 60 van de meest gangbare 
paniekbalken op de markt.

• AMOK-optie met offline lockdown.
• Draadloos online met real-time functies.
• Twee verschillende afwerkingen: geborsteld RVS of 

gepolijst RVS.

KENMERKEN:

• MIFARE® (DESFire EV1, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)
• Bluetooth SMART (BLE)
• NFC
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

ID-TECHNOLOGIEËN:
Afhankelijk van het halve deurbeslag.

PLATFORMEN:
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EUROPESE INSTEEKSLOTEN

 LE7S-modellen (PZ 72)

 LE8P-modellen (PZ 85)

 LE7W-modellen (PZ 92)

 LE9W-modellen (PZ 92) 

SCANDINAVISCHE INSTEEKSLOTEN

 LS5N-modellen

ANSI-INSTEEKSLOTEN

 LA1T-modellen (ANSI, Klasse 1)

 CILINDRISCHE 
SCHOOTVERGRENDELINGEN

 LC1M-modellen (ANSI, Klasse 1) 

BUISVORMIGE SCHOTEN

 LT2K-model

XS4 Insteeksloten
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SALTO biedt u een ruime keuze uit verschillende insteeksloten, zodat u kunt waarborgen dat de deur goed wordt gesloten. 
Verkrijgbaar zijn ANSI insteeksloten, Europese DIN-sloten voor houten deuren of smalle profielen, deuren van staal, kunststof 
en aluminium, Scandinavische sloten, cilindrische dagschoten of zelfvergrendelende sloten met privacy- en paniekfunctie. Met 
onze complete reeks insteeksloten kunt u de elektronische beslagen en cilinders van SALTO correct installeren zonder afbreuk 
te doen aan veiligheid. 

XS4 BY SALTO | INSTEEKSLOTEN

Belangrijkste kenmerken
• De slotkast is gemaakt van staal, evenals de dag- en 

nachtschoot. 
• Verkrijgbare modellen: ANSI, Europees slot, DIN-

slot (afstanden: 72 mm, 85 mm en 92 mm), SIS 
Scandinavisch en cilindrische schoot.

• Ruime keuze uit doornmaten en voorplaten voor de 
meeste deuren.

• Optionele antipaniekfunctie voor betere beveiliging van 
gebruikers of gasten.

• Voorzien van extra schoot (antiflipper) tegen ongewenst 
binnendringen.

• Voldoet aan de strengste certificeringen.*
• Met optie voor zelfvergrendelende nachtschoot of 

dagschoot.
• Optioneel met deurdetector om de status van de deur te 

bewaken zonder dat hiervoor extra hardware nodig is.*
• Optioneel met nachtschootdetector voor elektronische 

privacyfunctie.
• Optionele sleutel-overruling voor betere beveiliging van 

gebruikers of gasten. 

*  Afhankelijk van het model insteekslot, kunnen  
de certificeringen verschillen.
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Europees insteekslot
Het LE7S-slot is een DIN-conform insteekslot 
met allerlei uiteenlopende bedienings- en 
functiemogelijkheden om uw toegangscontrole te 
verbeteren met een betrouwbare sluitoplossing.

Het slot is voorzien van geïntegreerde elektronische 
detectoren* waarmee de deurstatus in real-time kan 
worden bewaakt.

LE7S | EUROPEES DIN-INSTEEKSLOT

• Asafstand: 72 mm.
• Compatibel met mechanische cilinders met een Europees 

profiel.
• Verkrijgbaar met ronde of vierkante voorplaat.
• Krukstift van 8 mm of 9 mm.
• Draaihoek: 23º.
• Verkrijgbare doornmaten: 55 mm, 60 mm, 65 mm en 70 mm.
• Verkrijgbare voorplaten: 20 mm en 24 mm.

• Omkeerbare antifrictie-dagschoot voor een 
makkelijkere en betrouwbare werking.

• Optionele asymmetrische voorplaat voor opdekdeuren.

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

DRAAIRICHTING:

* Afhankelijk van het model  
** In behandeling

• DIN-conform insteekslotkast, voldoet aan DIN 18251.
• Geschikt voor Europese XS4-standaardbeslagen en 

elektronische GEO cilinders.
• Hoge weerstand dankzij het gebruik van hoogwaardige 

materialen.
• De slotkast is gemaakt van staal, evenals de dagschoot.
• Voorzien van extra schoot (antiflipper) tegen ongewenst 

binnendringen.
• Verschillende doornmaten.
• Optionele asymmetrische voorplaat voor opdekdeuren.
• Inclusief standaardsluitplaat en sluitkom voor een optimale 

installatie.
• Geen extra boorwerk nodig.

• Intelligente geïntegreerde detectoren voor nachtschoot 
en deurpositie, zodat de status van de deur kan worden 
bewaakt zonder dat hiervoor extra hardware of installaties 
nodig zijn.*

• Detectie van inbraakalarmen. *
• Real-time informatie deurstatus via SALTO Wireless-

technologie.*
• Optionele geïntegreerde elektronische privacydetector voor 

real-time bewaking van de deurstatus.*
• Anti-paniekfunctie: bij bediening van de deurkruk aan 

de binnenkant terwijl deze in de vergrendelde positie 
staat, worden de extra schoot en de nachtschoot tegelijk 
teruggetrokken.

• Insteekslot verkrijgbaar met of zonder nachtschoot voor 
extra beveiliging.

• De deurkruk trekt de dagschoot weer in de normale positie.
• Schoot schuift volledig uit bij 1 draaiing.

KENMERKEN: BEDIENING EN FUNCTIES:

TECHNISCHE TEKENING:
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• Omkeerbare schoot voor meer gebruiksgemak.

DRAAIRICHTING:

• Insteekslot verkrijgbaar met of zonder nachtschoot voor 
extra beveiliging.

• Insteekslot met zelfvergrendelende schoot (uitschuiving 
van 5 mm) tegen ongewenst binnendringen.

• De deurkruk trekt de dagschoot weer in de normale positie.
• Anti-paniekfunctie: bij bediening van de deurkruk aan 

de binnenkant terwijl deze in de vergrendelde positie 
staat, worden de extra schoot en de nachtschoot tegelijk 
teruggetrokken.

• Optionele nachtschootdetector voor elektronische 
privacyfunctie.

• Optionele geïntegreerde detectoren voor elektronische 
privacyfunctie, zodat de status van de deur kan worden 
bewaakt zonder dat hiervoor extra hardware of installaties 
nodig zijn.

BEDIENING EN FUNCTIES:

Europees insteekslot
Het LE8P-slot is een zelfvergrendelend insteekslot; bij 
het sluiten van de deur wordt de schoot automatisch 
uitgeschoven en het slot vergrendeld. Dit insteekslot 
is geschikt voor alle soorten houten deuren. De 
directe vergrendeling biedt extra veiligheid doordat het 
onmogelijk is om de schoot met een plastic pasje in te 
drukken en zo de deur te forceren.

Voor extra beveiliging levert SALTO ook een uitvoering 
met nachtschoot.

LE8P | EUROPEES INSTEEKSLOT

• Asafstand: 85 mm.
• Compatibel met mechanische cilinders met een Europees profiel.
• Verkrijgbaar met ronde of vierkante voorplaat.
• Krukstift van 8 mm
• Draaihoek: 28º.
• Verkrijgbare doornmaten: 50 mm, 60 mm en 70 mm.
• Verkrijgbare voorplaten: 20 mm en 23 mm.
• ANSI-voorplaten verkrijgbaar: 27 mm en 32 mm voor  

ANSI-bestaande situaties.

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

• Europese insteekslotkast.
• Geschikt voor Europese XS4-standaardbeslagen en 

elektronische GEO cilinders.
• Hoge weerstand dankzij het gebruik van 

hoogwaardige materialen.
• De slotkast is gemaakt van staal, evenals de dag- en 

nachtschoot.
• Verschillende doornmaten.
• Exclusief sluitplaat en sluitkom.

KENMERKEN:

TECHNISCHE TEKENING:
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Europees insteekslot
De LE7W is een insteekslot met zelfvergrendelende 
nachtschoot dat voldoet aan de DIN-normen. Dit is een 
robuust insteekslot dat de nachtschoot automatisch 
uitschuift wanneer de deur wordt gesloten. Op die 
manier is de deur gegarandeerd goed afgesloten.

LE7W | EUROPEES DIN-INSTEEKSLOT

• Asafstand 72 mm
• Compatibel met mechanische cilinders met een Europees 

profiel.
• Verkrijgbaar met ronde of vierkante voorplaat.
• Krukstift van 8 mm of 9 mm.
• Draaihoek 23º.
• Verkrijgbare doornmaten: 55 mm, 60 mm, 65 mm en 80 mm.
• Verkrijgbare voorplaten: 20 mm en 24 mm.

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

Conformiteitscertificaten van de slotfabrikant.

• DIN-insteekslotkast.
• Geschikt voor Europese XS4-standaardbeslagen  

en elektronische GEO cilinders.
• Hoge weerstand dankzij het gebruik van 

hoogwaardige materialen.
• De slotkast is gemaakt van staal, evenals de dag-  

en nachtschoot.
• Voorzien van extra schoot (antiflipper) tegen 

ongewenst binnendringen.
• Verschillende doornmaten.
• Exclusief sluitplaat en sluitkom.

KENMERKEN:

TECHNISCHE TEKENING:
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• Deurkrukbediening is niet omkeerbaar.

DRAAIRICHTING:

• Nachtschoot wordt automatisch uitgeschoven.
• De deurkruk trekt de dagschoot weer in de normale 

positie.
• Anti-paniekfunctie: bij bediening van de deurkruk aan 

de binnenkant terwijl deze in de vergrendelde positie 
staat, worden de extra schoot en de nachtschoot 
tegelijk teruggetrokken.

BEDIENING EN FUNCTIES:

AFWERKINGEN:

IM
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Europees insteekslot
SALTO heeft diverse insteeksloten die geschikt 
zijn voor deuren met een smal profiel. De LE9W 
is een insteekslot van hoogwaardige kwaliteit dat 
compatibel is met DIN-slotkasten en optioneel met 
zelfvergrendelende nachtschoot.

LE9W | EUROPEES DIN-INSTEEKSLOT

• Asafstand 92 mm.
• Compatibel met mechanische cilinders met een Europees 

profiel.
• Vierkante voorplaat verkrijgbaar.
• Krukstift van 9 mm (inclusief adapter naar 8 mm).
• Draaihoek 30º.
• Verkrijgbare doornmaten: 30 mm, 35 mm, 40 mm en 45 mm.
• Verkrijgbare voorplaten: 24 mm.

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

Conformiteitscertificaten van de slotfabrikant.

• Europese insteekslotkast.
• Geschikt voor Europese XS4-standaardbeslagen  

en elektronische GEO cilinders.
• Hoge weerstand dankzij het gebruik van 

hoogwaardige materialen.
• De slotkast is gemaakt van staal, evenals de dag-  

en nachtschoot.
• Verschillende doornmaten.
• Inclusief sluitplaat.

KENMERKEN:

TECHNISCHE TEKENING:
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• Insteekslot verkrijgbaar met of zonder nachtschoot 
voor extra beveiliging.

• Optioneel met automatisch uitgeschoven nachtschoot 
voor extra veiligheid.

• De deurkruk trekt de dagschoot weer in de normale 
positie.

• Anti-paniekfunctie: bij bediening van de deurkruk aan 
de binnenkant terwijl deze in de vergrendelde positie 
staat, worden de extra schoot en de nachtschoot 
tegelijk teruggetrokken.

BEDIENING EN FUNCTIES:

AFWERKINGEN:

IM

• Omkeerbare schoot voor meer gebruiksgemak.

DRAAIRICHTING:
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Nordic–insteekslot
Een uitgebreide reeks speciaal ontworpen Scandinavische 
insteeksloten waarmee de deur gegarandeerd juist en 
veilig is afgesloten. Geschikt voor gebruik met XS4 
Nordic-Beslagen, elektronische XS4 Nordic Mini-sloten en 
XS4 Nordic GEO-cilinders voor binnen- en buitendeuren. 

LS5N | SCANDINAVISCH INSTEEKSLOT

• Asafstand 105 mm
• Compatibel met Scandinavische ovale en ronde cilinders
• Rondlopende voorplaat verkrijgbaar.
• Krukstift van 8 mm
• Draaihoek 33º
• Verkrijgbare doornmaten: 50 mm
• Verkrijgbare voorplaten: 22 mm

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

* Afhankelijk van het model 

• Scandinavische insteeksloten.
• Geschikt voor XS4 Nordic-standaardbeslagen en 

elektronische GEO cilinders.
• Geschikt voor Scandinavische binnen- en 

buitendeuren.
• Compatibel met Scandinavische ovale en ronde 

cilinders.
• De slotkast is gemaakt van verzinkt staal, evenals 
• de dag- en nachtschoot. 
• Voorzien van extra schoot (antiflipper) tegen 

ongewenst binnendringen.
• Scandinavische sluitplaat verkrijgbaar voor een 

optimale installatie.

KENMERKEN:

TECHNISCHE TEKENING:

22

18
,5

13,5

12

20
3

22
5

75,5
50
3

21
17

22

13,5

84
,6

30

Ø5
,2

37
,5

10
5

15
0

37
,5

20

20

• Deurkrukbediening is niet omkeerbaar.

DRAAIRICHTING:

• Intelligente geïntegreerde detectoren voor nachtschoot 
en deurpositie, zodat de status van de deur kan worden 
bewaakt zonder dat hiervoor extra hardware of installaties 
nodig zijn.*

• Detectie van inbraakalarmen. *
• Real-time informatie van deurstatus via SALTO Wireless-

technologie.*
• Optionele geïntegreerde elektronische privacydetector voor 

real-time bewaking van de deurstatus.*
• Anti-paniekfunctie: bij bediening van de deurkruk aan 

de binnenkant terwijl deze in de vergrendelde positie 
staat, worden de extra schoot en de nachtschoot tegelijk 
teruggetrokken.

• Insteekslot verkrijgbaar met of zonder nachtschoot voor 
extra beveiliging.

• De deurkruk trekt de dagschoot weer in de normale positie.

BEDIENING EN FUNCTIES:

AFWERKINGEN:

ZP —
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ANSI-insteekslot
Speciaal ontworpen voor deuren die een ANSI-
insteekslot nodig hebben dat voldoet aan ANSI 
A 156.13 Klasse 1. Het slot is voorzien van een 
privacyfunctie met nachtschoot.

LA1T | ANSI-INSTEEKSLOT

• Asafstand 62 mm
• Compatibel met insteekcilinders van 1-1⁄8''.
• Vierkante voorplaat.
• Krukstift van 8 mm (5⁄16'').
• Draaihoek 54º
• Verkrijgbare doornmaten: 70 mm
• Verkrijgbare voorplaten: 32 mm (1-1⁄4''x8")  

en 27 mm (1-1⁄16''x 8").

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

• ANSI-insteekslotkast, Klasse 1.
• Geschikt voor ANSI-standaardbeslagen en 

elektronische cilinders.
• Zeer veilig en robuust insteekslot voor ANSI-binnen- 

en -buitendeuren.
• De slotkast is gemaakt van staal, evenals de dag-  

en nachtschoot.
• Voorzien van extra schoot (antiflipper) tegen 

ongewenst binnendringen.
• Inclusief standaard sluitplaat en sluitkom voor een 

optimale installatie.

KENMERKEN:

TECHNISCHE TEKENING:
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• Omkeerbare schoot voor meer gebruiksgemak.
• Verstelbare voorplaat.

DRAAIRICHTING:

• Intelligente geïntegreerde detectoren voor nachtschoot 
en deurpositie, zodat de status van de deur kan worden 
bewaakt zonder dat hiervoor extra hardware of installaties 
nodig zijn.

• Detectie van inbraakalarmen.
• Real-time informatie van deurstatus via SALTO Wireless-

technologie.
• Optionele geïntegreerde elektronische privacydetector voor 

real-time bewaking van de deurstatus.
• Anti-paniekfunctie: bij bediening van de deurkruk aan 

de binnenkant terwijl deze in de vergrendelde positie 
staat, worden de extra schoot en de nachtschoot tegelijk 
teruggetrokken.

• Insteekslot verkrijgbaar met of zonder nachtschoot voor 
extra beveiliging.

• De deurkruk trekt de dagschoot weer in de normale positie.

BEDIENING EN FUNCTIES:

AFWERKINGEN:

IM LP 
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Cilindrische schoot
De SALTO LC1K is een cilindrische schoot volgens 
ANSI A156.2 Klasse 1 die het mogelijk maakt om 
bestaande deuren te voorzien van elektronische XS4 
beslagen in situaties waar voorheen cilindrische of 
buisvormige schoten werden gebruikt.

LC1K | CILINDRISCHE SCHOOTVERGRENDELING

• Vierkante voorplaat.
• Krukstift van 8 mm (5⁄16'').
• Draaihoek 58º
• Verkrijgbare doornmaten: 60 mm (2-3⁄8"), 70 mm (2-3⁄8"), 95 mm 

(3-3⁄4") en 127 mm (5").
• Verkrijgbare voorplaten: 28,6 mm (1-1⁄8") x 57,2 mm (2-1⁄4").

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

• Voldoet aan de vereisten voor cilindrische schoten 
volgens ANSI A156.2, Klasse 1.

• Geschikt voor ANSI-standaardbeslagen uit de XS4 
Original-serie en ANSI-modellen uit de XS4 Mini-serie.

• De behuizing is gemaakt van staal, evenals de schoot.
• Voorzien van extra schoot (antiflipper) tegen 

ongewenst binnendringen.
• Verschillende doornmaten.
• Inclusief sluitplaat en sluitkom.

KENMERKEN:

TECHNISCHE TEKENING:

• Symmetrische schoot voor meer gebruiksgemak; 
selectie van de draairichting is niet nodig.

DRAAIRICHTING:

• De deurkruk trekt de dagschoot weer in de normale 
positie.

BEDIENING EN FUNCTIES:

AFWERKINGEN:

IM LP
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Cilindrisch slot
LT2K | CILINDRISCH SLOT

De SALTO LT2K is een cilindrisch slot volgens ANSI 
A156.2 Klasse 2 die het mogelijk maakt om bestaande 
deuren te voorzien van elektronische XS4 beslagen in 
situaties waar voorheen buisvormige schoten werden 
gebruikt.

• 12,7 mm (1⁄2") lange uitschuifbare massieve schoot van messing.
• Vierkante voorplaat.
• Krukstift van 8 mm
• Draaihoek 40º
• Verkrijgbare doornmaten: 60 mm, 70 mm en 127 mm.
• Verkrijgbare voorplaten: 25,4 mm (1").

TECHNISCHE INFORMATIE:

• Voldoet aan de vereisten voor buisvormige schoten 
volgens ANSI A156.2, Klasse 2. Schoot en behuizing 
van staal.

• Geschikt voor standaardbeslagen uit de XS4-serie.
• Voorzien van extra schoot (antiflipper) tegen 

ongewenst binnendringen.
• Verschillende doornmaten.
• Inclusief sluitplaat en sluitkom.
• Afwerking van geborsteld RVS (US32D).

KENMERKEN:

TECHNISCHE TEKENING:
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• Symmetrische schoot voor meer gebruiksgemak; 

selectie van de draairichting is niet nodig.

DRAAIRICHTING:

• De deurkruk trekt de dagschoot weer in de normale 
positie.

BEDIENING EN FUNCTIES:

AFWERKINGEN:

IM
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1 I PRODUCTTYPE 2 I SERIE

Opbouw artikelnummers
LX-SLOT | SALTO INSTEEKSLOTEN

3 I NACHTSCHOOTFUNCTIE 4 I DAGSCHOOTFUNCTIE

LE Europees insteekslot.

LA ANSI-insteekslot.

LS Scandinavisch insteekslot.

LC Cilindrische schoot.

LT Cilindrisch slot.

7S Europees DIN-insteekslot  
 (asafstand 72 mm).

8P Europees insteekslot met automatische  
 schootuitschuiving (asafstand 85 mm).

7W-7E Automatisch Europees DIN-insteekslot  
 (asafstand 72 mm).

9W-9E Europees DIN-insteekslot 
 (asafstand 92 mm).

1T-1M ANSI-insteekslot, Klasse 1.

2K Buisvormige ANSI-schoot, Klasse 2.

5N Scandinavisch insteekslot  
 (asafstand 105 mm).

0 Geen nachtschoot.

1 Nachtschoot met paniekfunctie.

2 Nachtschoot zonder paniekfunctie.

3 Nachtschoot wordt automatisch uitgeschoven.

0 Geen dagschoot.

1 Standaard-dagschoot.

2 Dagschoot wordt automatisch uitgeschoven.

4 Dagschoot met antifrictie-systeem.
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5 I DOORNMAAT

6 I VORM VAN VOORPLAAT

8 I DETECTOR

10 I KRUKSTIFT

7 I VOORPLAAT

9 I AFWERKINGEN

11 I DRAAIRICHTING

30 30 mm.

35 35 mm.

40 40 mm.

45 45 mm.

C Vierkant.

R Rond.

A ANSI-type.

0 Geen detector.

1 Ingebouwde nachtschootdetector (privacysysteem).

2 Ingebouwde deurdetector.

3 Ingebouwde nachtschoot- (privacysysteem) en  
 deurdetector.

8 Krukstift met diameter van 8 mm.

9 Krukstift met diameter van 9 mm.

0 20 mm.

2 32 mm.

4 24 mm.

IM Geborsteld RVS (US32D)

EL Messing.

LP Gepolijst messing (US3).

ZP Verzinkt.

- Geen specifieke draairichting. 

L Linkshandig.

R Rechtshandig.

50 50 mm.

55 55 mm.

60 60 mm.

65 65 mm.

70 70 mm.

27 127 mm.

Niet alle doornmaten zijn voor alle versies verkrijgbaar.

7 27 mm.

BUITENKANT

RH – Rechtshandig

RR – Rechtshandig

LH – Linkshandig

LR – Linkshandig

BINNENKANT
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XS4 - Componenten 

XS4 - PLATFORMONDERDELEN

 Apparatuur voor SALTO Wireless

 Energiebesparende apparaten (ESD)

 Beheertools voor toegangscontrole

 ID-dragers
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SALTO Wireless Energiebesparende apparaten

Beheertools ID-dragers

Het SALTO XS4-platform bestaat niet alleen uit deurcomponenten en software, het platform biedt diverse 
aanvullende onderdelen die bijvoorbeeld nodig zijn bij de opbouw van een Wireless netwerk of voor het 
initialiseren van beslagen en cilinders. Ook de XS4 Energiebesparende apparaten behoren tot deze categorie, 
samen met het aanbod van ID-dragers. Al deze componenten zorgen voor de optimale werking van het 
toegangscontrolesysteem.

XS4 BY SALTO | PLATFORMONDERDELEN

De geavanceerde SALTO Wireless online oplossing biedt 
veiligheid op het hoogste niveau met alle voordelen van een 
stand-alone oplossing.

Dit is een uitstekende keuze voor toepassingen waar 
real-time toegangscontrole nodig is zonder dat er vaste 
bekabeling hoeft te worden aangelegd.

De gateways (die via Ethernet/wifi zijn verbonden met 
de server) en nodes hoeven alleen maar geïnstalleerd te 
worden in voorgedefinieerde draadloze zones. Daarna is het 
platform klaar voor gebruik. De XS4 Wireless beslagen en 
elektronische cilinders maken automatisch verbinding 
met de gateways en gebruiken daarbij ingebouwde 
radiotransceivers (2,4 GHz). Zo ontstaat een draadloos 
online netwerk van real-time toegangscontrole.

—

• GATEWAY: De XS4-gateway is de schakel tussen de 
server en het draadloze netwerk.

• NODE:De XS4-node wordt gebruikt voor uitbreiding 
van het netwerk tussen de gateway en de stand-alone 
deurcomponenten.

Het energiebesparende apparaat (ESD) voor hotel- of 
studentenkamers helpt een besparing tot wel 65%* 
te realiseren op het elektriciteitsverbruik. Anders dan 
bij standaardapparaten voor energiebesparing (met 
magneetstrip), kunnen alleen geautoriseerde keycards 
van SALTO de lichten inschakelen.

De ESD is ook verkrijgbaar in een online versie, die 
niet alleen energie bespaart maar ook in real-time de 
aanwezigheid van gasten of personeel in een kamer 
weergeeft en deze informatie direct doorgeeft aan de 
software van het hotel.

—

• RFID-versie: Deze herkent de RFID-kaarten van 
gebruikers en schakelt alleen de nodige elektrische 
apparatuur voor de gebruiker in.

• i-BUTTON-versie: Deze herkent de i-Button-sleutels 
van gebruikers en schakelt alleen de nodige elektrische 
apparatuur voor de gebruiker in.

* Statistieken van SALTO.

De twee SALTO XS4-beheertools vormen de schakel 
tussen de software en de dragers én tussen de software 
en de sloten op de deur. De tools zijn nodig bij het 
uitvoeren van routinematige taken, zoals de uitgifte van 
nieuwe ID-dragers, het instellen van het toegangsplan, 
de diagnose van offline apparaten of het verrichten van 
noodopeningen in bijzondere situaties en meer.

—

• ENCODER: De SALTO XS4-encoder is een compact 
apparaat dat ID-dragers leest, codeert en bijwerkt.

• PPD: Het draagbare programmeerapparaat van 
SALTO verzorgt de communicatie tussen de server en 
de deurcomponenten.

ID-dragers van SALTO zijn verkrijgbaar in allerlei versies, 
al naar gelang de wensen van de gebruiker. De dragers 
zijn contactloos en intuïtief: gebruikers hoeven de 
drager alleen bij de lezer te houden. Alle dragers werken 
zonder batterijen, zijn waterdicht, beschermd tegen 
kopiëren en geschikt voor meerdere toepassingen, 
bijvoorbeeld in combinatie met systemen voor tijd- en 
aanwezigheidsregistratie of elektronische betalingen.

—

• KAARTEN: Contactloze RFID-kaarten.

• TAGS: Contactloze RFID-tags (hangers).

• ARMBANDEN: Contactloze RFID-armbanden.
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XS4 Wireless gateway
De gateway is de schakel tussen de server en het 
draadloze netwerk. De gateway wordt volledig beheerd 
via SALTO ProAccess SPACE software en verzamelt 
alle gegevens via de nodes of direct van de beslagen 
en cilinders.

GATEWAY | SALTO WIRELESS GATEWAY

• Draadloze radiofrequentie gebaseerd op IEEE 802.15.4 bij  
2,4 Ghz.

• 128-bits AES-versleuteling.
• Verbinding met het LAN-netwerk 10 BASE-T/100 BASE-TX.
• Ondersteuning voor voeding over Ethernet (PoE) IEEE802.3af.
• Kan meerdere nodes en een groot aantal sloten beheren.
• IP-adressering via browser mogelijk.
• Firmware-update via software, over Ethernet-verbinding.
• Inclusief één interne node.

• Draadloze radiofrequentie gebaseerd op IEEE 802.15.4 bij  
2,4 Ghz.

• 128-bits AES-versleuteling.
• Verbinding met de gateway via BUS 485.
• Gevoed door de gateway.
• Kan maximaal 16 draadloze sloten beheren.
• Firmware-update via software, over Ethernet-verbinding.

TECHNISCHE INFORMATIE:

TECHNISCHE INFORMATIE:
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TECHNISCHE TEKENING:

TECHNISCHE TEKENING:
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XS4 Wireless node

De node dient voor uitbreiding van het Wireless 
netwerk en maakt verbinding tussen de gateway en de 
deurcomponenten wanneer de afstand groter is dan 
één enkele gateway aan kan of wanneer het aantal 
sloten dat moet worden gekoppeld hoger is.

NODE | SALTO WIRELESS NODE

KLEUR GATEWAY:
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XS4 ESD
Het energiebesparende apparaat (ESD) voor hotel- 
of studentenkamers helpt een besparing tot wel 
65%* te realiseren op het elektriciteitsverbruik. 
Anders dan bij standaardapparaten voor 
energiebesparing (met magneetstrip), kunnen 
alleen geautoriseerde keycards van SALTO 
de lichten inschakelen. Andere kaarten zoals 
visitekaartjes of SALTO-kaarten van andere kamers 
kunnen niet worden gebruikt.

ESD | XS4 ENERGIEBESPAREND APPARAAT

• Ingangsspanning: 85-265 VAC
• Verbruik: 200 mW in inactieve modus, 1,8 W bij 

activering.
• Relais schakelt uit bij stroomsterkte: 10 A.
• Max. doorsnede voor aansluiting van voeding en 

relais: 12 AWG kabel (2,5 mm2), striplengte 4-5mm. 
• Max. doorsnede voor aansluiting van raamdetector: 

16 AWG kabel (0,5 mm2), striplengte 4-5 mm.  

TECHNISCHE TEKENING:

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE INFORMATIE:

• Twee verschillende afwerkingen voor verschillende 
kamerstijlen.

• Twee relaisuitgangen.
• Ingang raamdetector. Als het raam open wordt 

gelaten, zorgt het systeem dat de airconditioning 
wordt uitgeschakeld.

• Flexibele vertraging van uitlooptijd via de software.
• Moderne, blauwe LED indicator die in het donker de 

locatie van het apparaat aangeeft en knippert na het 
uitnemen van de kaart bij het verlaten van de kamer.

• Leverbaar als i-Button en RFID (Mifare, DESfire, Mifare 
Ultralight).

• Online versie verkrijgbaar voor RFID-modellen.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

82 31,5

14
0

AFWERKINGEN:

Champagne
CU4200T

Staalblauw
CU4200G

• MIFARE, MIFARE plus, MIFARE Ultralight C, DESFire, 
DESFire EV1.

• i-Button

ID-TECHNOLOGIEËN:
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XS4 Beheertools

De encoder is een compact apparaat dat ID-dragers 
leest, codeert en bijwerkt. De encoder is verkrijgbaar 
in verschillende versies, afhankelijk van de verbinding 
met de computer (Ethernet of USB). Bovendien kan de 
encoder ook worden gebruikt voor de automatische 
uitgifte van ID-dragers in grote en complexe gebouwen, 
zonder hulp van de lokale beheerder.

De receptiedesk-lezer is bedoeld voor hotelrecepties 
voor het uitlezen van ID-dragers waarna de gegevens 
worden verzonden naar een extern apparaat, meestal 
een terminal voor reserveringen.

ECx0EN/ECX0USB | XS4 ENCODER

ECx0DR | XS4 RECEPTIEDESK-LEZER

• Benodigd vermogen: 12 V/ 500 mA (adapter meegeleverd).
• Verbinding met de pc: USB of Ethernet.
• Voor USB-encoders is doorgaans geen externe adapter vereist.

• Configuratie met dip-switches voor het lezen van gegevens en  
de interface met het externe apparaat.

• De interface met het externe apparaat kan RS232, OMRON of 
WIEGAND zijn.

• Benodigd vermogen: 12 VDC bron (inbegrepen).
• Verbinding met het externe apparaat: 9-pinnige connector type D 

(voor verbinding met seriële poort).
• Gelezen gegevens door de receptiedesk-lezer: ROM-code, 

toegangsacties op ID-drager, WIEGAND-code.

• MIFARE, MIFARE plus, MIFARE Ultralight C, DESFire, DESFire EV1.
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

• MIFARE, MIFARE plus, MIFARE Ultralight C, DESFire, DESFire EV1.
• Inside Picopass
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS®

• i-Button 

TECHNISCHE INFORMATIE:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

ID-TECHNOLOGIEËN:

PLATFORMEN:

PLATFORMEN:

82 45
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XS4 Beheertools
Het draagbare programmeerapparaat (PPD) van 
SALTO verzorgt de communicatie tussen de 
server en de deurcomponenten om te testen en 
programmeren, deuren te initialiseren, hardware bij 
te werken en voor het uitlezen van gegevens (zoals 
toegangsgebeurtenissen) uit het geheugen. 

PPDx00 | XS4 PROGRAMMEERAPPARAAT

• Voeding 3 alkalinebatterijen - LR03 - AAA 1,5 V
• Vlak toetsenbord (membraan-techniek).
• Aanpasbare helderheid om het scherm te corrigeren.
• Verbinding met slot: meegeleverde kabel of 

contactloos via NFC.
• Verbinding met pc: USB.

TECHNISCHE TEKENING:

TECHNISCHE INFORMATIE:

• Meertalige interface voor eenvoudig gebruik.
• Initialiseren van offline-deurcomponenten: overdracht 

van het toegangsplan voor de deur naar het beslag of 
de cilinder.

• Uitlezen van toegangsgebeurtenissen: download alle 
geregistreerde gebeurtenissen van beslagen, lezers en 
cilinders.

• Bijwerken van offline-deurcomponenten (deurprofiel 
en interne klok).

• Diagnose stellen voor deuren.
• Noodopening.
• Firmware-updates.
• Automatisch uitschakelen.
• Melding van laag batterijvermogen.

KENMERKEN:

PLATFORMEN:

• Contactloze RFID.
• i-Button

ID-TECHNOLOGIEËN:

CERTIFICERINGEN:
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XS4 ID-dragers

De RFID-smartcards voor toegangscontrole zijn 
gebruiksvriendelijk, klantspecifiek aanpasbaar, 
herbruikbaar en duurzaam. Met RFID zijn bovendien 
meerdere toepassingen met andere systemen op één 
drager mogelijk. 

De contactloze RFID-tags zijn een voordelige, veilige  
en handige oplossing voor toegangscontrole.
En dankzij de stevige en duurzame behuizing ook 
geschikt voor intensief gebruik en ruwe omgevingen.  
De tags zijn verkrijgbaar in diverse kleuren.

ID-DRAGERS | CONTACTLOZE RFID-KAARTEN

ID-DRAGERS | CONTACTLOZE TAGS (HANGERS)

• Verkrijgbaar met een geheugen van 1 Kbytes / 4 Kbytes.
• Verkrijgbaar in het wit, SALTO-ontwerp en andere ontwerpen  

(op aanvraag).
• Voldoen aan de vereisten voor contactloze toegangscontrole en 

compatibel met SALTO Virtual Network data-on-card-technologie.
• Even groot en dik als een normale creditcard.

• Verkrijgbaar met een geheugen van 1 Kbytes / 4 Kbytes.
• Verkrijgbaar in diverse kleuren, SALTO-ontwerp en andere 

ontwerpen (op aanvraag).
• Voldoen aan de vereisten voor contactloze toegangscontrole en 

compatibel met SALTO Virtual Network data-on-card-technologie.

• MIFARE® DESFire EV1.
• MIFARE® Classic.
• MIFARE® Ultralight C.
• LEGIC Prime en LEGIC Advant 
• HID iCLASS® 
• Meerdere toepassingen mogelijk met andere systemen, waarbij 

dezelfde drager voor gedeelde sectoren wordt gebruikt.

• MIFARE® DESFire EV1.
• MIFARE® Classic.
• Meerdere toepassingen mogelijk met andere systemen, waarbij 

dezelfde drager voor gedeelde sectoren wordt gebruikt.

TECHNISCHE INFORMATIE:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

ID-TECHNOLOGIEËN:

PLATFORMEN:

PLATFORMEN:

GROEN

ZILVER-
GRIJS
 

ROOD

WIT

ZWART BLAUW GEEL

KLEUREN:

KLEUREN:
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XS4 ID-dragers

De contactloze siliconen RFID-armbanden zijn een 
comfortabel en makkelijk alternatief voor RFID-kaarten 
en tags.  Een handige en duurzame oplossing zelfs 
voor intensief gebruik en in ruwe omgevingen. De 
armbanden zijn verkrijgbaar in diverse kleuren.

De armbanden met RFID-tag zijn een voordelige, 
veilige en handige oplossing voor toegangscontrole, 
verkrijgbaar in diverse kleuren. En dankzij de stevige en 
duurzame behuizing ook geschikt voor intensief gebruik 
en ruwe omgevingen.

ID-DRAGERS | SILICONEN ARMBANDEN

ID-DRAGERS | ARMBANDEN MET TAG

• Verkrijgbaar met een geheugen van 1 Kbytes / 4 Kbytes.
• Verkrijgbaar in diverse kleuren.
• Voldoen aan de vereisten voor contactloze toegangscontrole en 

compatibel met SALTO Virtual Network data-on-card-technologie.

• Verkrijgbaar met een geheugen van 1 Kbytes / 4 Kbytes.
• Verkrijgbaar in diverse kleuren, SALTO-ontwerp en andere 

ontwerpen (op aanvraag).
• Voldoen aan de vereisten voor contactloze toegangscontrole en 

compatibel met SALTO Virtual Network data-on-card-technologie.

• MIFARE® DESFire EV1.
• MIFARE® Classic.
• Meerdere toepassingen mogelijk met andere systemen, waarbij 

dezelfde drager voor gedeelde sectoren wordt gebruikt.

• MIFARE® DESFire EV1.
• MIFARE® Classic.
• Meerdere toepassingen mogelijk met andere systemen, waarbij 

dezelfde drager voor gedeelde sectoren wordt gebruikt.

TECHNISCHE INFORMATIE:

TECHNISCHE INFORMATIE:

ID-TECHNOLOGIEËN:

ID-TECHNOLOGIEËN:

PLATFORMEN:

PLATFORMEN:

BLAUW

GEEL

DONKER-
GRIJS

GROEN BLAUW ROOD ROZE

ROOD

WIT

KLEUREN:

KLEUREN:
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XS4 – SOFTWARE

 ProAccess SPACE

 Invoegtoepassingen voor hotels

ProAccess SPACE
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BESTURINGSSYSTEEM SERVER:
• Windows 7 SP1.
• Windows 8.12.
• Windows 10.
• Windows Server 2008 R2 SP1.
• Windows Server 2012 R2.
• Windows Server 2016 (32-bits & 64-bits). 

VEREISTEN MICROSOFT .NET FRAMEWORK:
• Net Framework 4.6.2. of hoger

HARDWAREVEREISTEN SERVER:
• Processor: 1 GHz of hoger 32-bits of 64-bits
• RAM: 4 GB
• Benodigde vrije schijfruimte: 10 GB  

(circa, afhankelijk van de DB).

HARDWAREVEREISTEN CLIENT:
• Processor: 1,6 GHz of hoger 32-bits of 64-bits
• RAM: 1 GB
• .NET Framework: V.40.2 

HTML5
• Ondersteunt alle bekende webbrowsers zoals Chrome, 

Firefox, Edge en Safari.

COMPATIBILITEIT SQL DATABASE-ENGINE:
• SQL LocalDB (inbegrepen in ProAccess SPACE-software 

- SQL Server 2012Express)
• SQL Server 2014
• SQL Server 2012
• SQL Server 2008 R2 

De SALTO ProAccess SPACE-software is een krachtige webbased beheertool voor toepassingen van welke 
omvang dan ook. De software is modulair opgebouwd met diverse invoegtoepassingen voor een oplossing 
op maat. De gebruiksvriendelijke interface kan makkelijk worden ingesteld en geconfigureerd. De software 
biedt alle functionaliteiten voor flexibel en betrouwbaar beheer van toegangscontrole.

XS4 BY SALTO I ProAccess SPACE

Technische gegevens Belangrijkste kenmerken

GEBRUIKSVRIENDELIJK:
• De software is 100% webbased en dient voor 

de configuratie, routinematig gebruik en het 
beheer, evenals het bijwerken en veranderen van 
toegangsrechten.

• De software is 100% online en maakt configuraties, 
routinematig gebruik en controle eenvoudig, alsook het 
bijwerken en aanpassen van toegangsrechten.

• Dankzij de webbased/online interface hoeft er geen 
software te worden geïnstalleerd op client-pc's.

• Eenvoudige installatieprocedure zonder veel 
configuraties. Database wordt beschermd met SQL-
verificatie of Windows-verificatie.

• Makkelijk aanpasbare interface aan het profiel van 
systeembeheerders, zowel meerdere talen als ook de 
weergave van functies en beveiligingsinstellingen.

• Real-time controle van toegangsgebeurtenissen bij 
online deuren.

• Gebruikersfoto's om gebruikers snel en makkelijk te 
identificeren bij online toegangspunten.

• Eenvoudig instellen van in- en uitgangen van de 
XS4 2.0-controller via een gebruiksvriendelijke 
wizardsjabloon. 

VEILIG:
• Registratie van wijzigingen die gebruikers hebben 

aangebracht.
• Meldingen van mogelijke conflicten in de configuratie 

van het toegangsplan of bij wijzigingen.
• Eenvoudig uit te breiden met aanvullende functies om 

mee te groeien met de vereisten voor de installatie. 

FLEXIBEL:
• Wanneer de server wordt bijgewerkt, betekent dit dat 

ook alle client-pc's weer up-to-date zijn.
• Beheer en bediening kan vanaf diverse locaties 

tegelijk, zonder risico op beschadiging van de 
database.

• Mogelijkheid om meerdere schermen te gebruiken om 
efficiënt te werken.

• SALTO ProAccess SPACE-software werkt ook op 
Windows-tablets.

SMARTPHONE-INTEGRATIE:
• Instellen, configureren en beheer van JustIN-

oplossingen op basis van de smartphone. 
JustIN Mobile BLE maakt het mogelijk om deuren met 
de smartphone te openen.

•  Met JustIN mSVN wordt de smartphone een middel 
om toegangsrechten via NFC op een ID-drager bij te 
werken.

Functies voor toegangscontrole

GEBRUIKERS & DEUREN:
• Maximaal aantal gebruikers per deur: 4 miljoen
• Maximaal aantal deuren per systeem: 65.000
• Aantal gebruikersgroepen: onbeperkt

KALENDERS & TIJDZONES:
• Aantal kalenders in systeem: 256
• Aantal tijdschema's: 1024
• Perioden: 1024
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ProAccess SPACE is een krachtig software platform 
voor allerlei toegangspunten (online, offline, Wireless, 
Mobiel) die geschikt is voor toepassingen van welke 
omvang dan ook.

• 4.000.000 gebruikers.
• 65.000 toegangspunten. 
• Onbeperkt aantal gebruikersgroepen.
• 1.024 zones.

KRACHTIG PLATFORM:

Met ProAccess SPACE kunnen gebruikers profiteren van 
de SALTO Mobile-technologie via JustIN mSVN of JustIN 
Mobile. Beide mobiele oplossingen bieden gebruikers 
én systeembeheerders meer flexibiliteit en een groter 
gebruiksgemak zonder dat dit ten koste van de veiligheid 
gaat. 

MOBIELE TOEGANG:

Het SALTO Host Interface Protocol (SHIP) biedt gebruikers 
de mogelijkheid om hun SALTO-toegangscontrolesysteem te 
integreren in andere systemen, zoals, CCTV, brandpreventie, 
traditionele toegangscontrole, enz. En dat allemaal te 
beheren via één software platform.

INTEGRATIE PROTOCOL
(SHIP)

Beheer alle hardware vanuit de webbrowser terwijl op 
de client-computer geen software installatie of extra 
configuratie nodig is. Zo beschikt u over meer flexibiliteit 
en eenvoudiger beheer. 

• Betrouwbare en beveiligd database-infrastructuur  
(SQL-verificatie of Windows-verificatie).

• Eenvoudige installatie en intuïtieve gebruikersinterface.
• Gebruiksvriendelijk en voordelig licentiemodel. 
• Geschikt voor streng beveiligde installaties die moeten 

voldoen aan de hoogste IT-normen.
• SSL-protocollen waarborgen de beveiliging.
• Versleutelde communicatie tussen de software en 

SALTO hardware.

SQL-DATABASE:

De ProAccess SPACE software combineert kracht en flexibiliteit met een gebruiksvriendelijke online interface 
en logica waarmee de toegangscontrole van SALTO makkelijk kan worden beheerd. ProAccess SPACE 
bestaat uit diverse modules waardoor gebruikers de mogelijkheid hebben om hun eigen softwarepakket 
samen te stellen met alleen die functies die zij op dit moment nodig hebben. Wanneer hun behoeften in de 
toekomst veranderen, kunnen zij eenvoudig een upgrade uitvoeren. 

XS4 BY SALTO I PROACCESS SPACE

Belangrijkste kenmerken
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ProAccess SPACE is ontwikkeld om te voorzien in de 
behoeften van ál onze gebruikers. Het is een efficiënte tool 
waarmee zij hun dagelijkse taken makkelijker, sneller en 
productiever kunnen uitvoeren.

• Intuïtieve interface met toegang tot alle belangrijke 
functies vanuit de startpagina. 

• Geschikt voor weergave op meerdere beeldschermen.
• Meerdere talen beschikbaar. 
• Meldingen voor mogelijke conflicten in de configuratie 

van het toegangsplan of bij wijzigingen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK:

Dankzij de online interface van SALTO kan het systeem 
worden beheerd en bediend vanaf diverse locaties tegelijk, 
zonder risico op beschadiging van de database. 

Het is niet nodig om de software te installeren op alle pc's 
van gebruikers. Installeer ProAccess SPACE op één server of 
computer en geef vervolgens toegang aan andere bevoegde 
computers binnen het netwerk. 

MEERDERE WERKSTATIONS:

De migratie van ProAccess of HAMS software is heel makkelijk, 
de enige voorwaarde is dat de vorige software-versie werd 
geregistreerd. De migratie neemt alle bestaande instellingen over 
voor toegangsrechten, gebruikers en deuren, enz. 

TRANSITIE MOGELIJK:

ProAccess SPACE kan per beheerdersprofiel worden 
aangepast aan de rollen en bevoegdheden van de beheerder 
voor efficiëntie en veiligheid. 

• Aanpassing van gebruikersprofiel en de weergave van 
werkruimtes. 

• Beveiliging met persoonlijk wachtwoord. 
• Software houdt bij welke gebruiker welke wijzigingen 

heeft aangebracht.

BEHEERDERSPROFIELEN:

ProAccess SPACE bestaat uit diverse modules waardoor 
gebruikers de mogelijkheid hebben om hun eigen 
softwarepakket samen te stellen met alleen die functies die 
zij op dit moment nodig hebben. Wanneer hun behoeften in 
de toekomst veranderen, kunnen zij eenvoudig een upgrade 
uitvoeren.

MODULES NAAR KEUZE:

De clientinterface van SALTO ProAccess SPACE-software 
kan worden gebruikt in Microsoft Explorer, Safari en Firefox, 
en is ook geschikt voor gebruik op Windows-tablets. U hoeft 
alleen een Silverlight-invoegtoepassing te installeren en kunt 
direct aan de slag.

COMPATIBEL:
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ProAccess SPACE biedt gebruikers de mogelijkheid om alleen die functies te kiezen die zij op dit moment 
nodig hebben. Wanneer hun behoeften in de toekomst veranderen, kunnen zij zeer flexibel een upgrade 
uitvoeren. Net zo gebruiksvriendelijk is het licentiemodel: eenmaal betalen is altijd gebruiken. Bijkomende 
kosten zijn alleen van toepassing wanneer ervoor gekozen wordt om extra functies/modules toe te voegen. 

XS4 BY SALTO I PROACCESS SPACE

Belangrijkste functies

Met de optie Event Stream worden gebeurtenissen 
verzameld voor systemen van derden. 
Het idee hierachter is dat u geselecteerde 
toegangsgebeurtenissen in real-time kunt verzenden 
om die te verwerken in systemen zoals risicobeheer 
en CCTV.

Deze functie is beschikbaar in de pakketten 
SPAONLINE, SPAIDSYS en SPAPART.

EVENT STREAM:

SALTO Mobile biedt geregistreerde gebruikers de 
mogelijkheid om hun smartphone met BLE te gebruiken 
als ID-drager en om toegangsrechten OTA (Over the Air) 
te verkrijgen (JustIN Mobile) of om de toegangsrechten 
op een ID-drager bij te werken met hun smartphone via 
NFC (JustIN mSVN). In de ProAccess SPACE-software 
kan specifiek worden geselecteerd welke mobiele 
oplossing van toepassing is voor elke afzonderlijke 
gebruiker. 

Deze functie is alleen beschikbaar als aparte 
invoegtoepassing. 

SALTO MOBILE-GEBRUIKERS:

Het SALTO Host Interface Protocol (SHIP) biedt 
gebruikers de mogelijkheid om hun SALTO-
toegangscontrolesysteem te integreren in andere 
systemen, zoals, CCTV, brandpreventie, traditionele 
toegangscontrole, enz. En dat allemaal te beheren via 
één software platform.

Deze functie is alleen beschikbaar als aparte 
invoegtoepassing. 

SHIP-INTEGRATIE:

Elke systeembeheerder kan het uiterlijk van de 
gebruikersinterface aan zijn voorkeuren aanpassen 
door vooraf te definiëren welke taal, encoder, 
kolomsortering, enz. hij wil gebruiken. Zo ontstaat 
een efficiëntere gebruiksomgeving.

BEHEERDERSPROFIEL:

Interface
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Met de SALTO ProAccess-software kunt u niet alleen 
de batterijstatus en geldigheid van teogangsrechten 
in real-time controleren, maar ook wie wanneer welke 
deur heeft gebruikt, of een deur open is blijven staan, 
of er iemand is binnengedrongen, enz. 

Deze functie is beschikbaar in de pakketten 
SPABASIC, SPAONLINE, SPAIDSYS en SPAPART.

ONLINE BEHEER:

Met de functie Aanwezigheidsregistratie (Roll Call) kunt 
u in real-time bijhouden waar in de verschillende zones 
gebruikers zich bevinden.

Deze functie is beschikbaar in de pakketten 
SPAONLINE, SPAIDSYS en SPAPART.

AANWEZIGHEIDSREGISTRATIE:

Met de functie Beperkte Bezetting kunt u het maximale 
aantal bevoegde gebruikers bepalen. Zodra het 
opgegeven aantal is bereikt, wordt de volgende 
persoon automatisch de toegang geweigerd. Pas 
wanneer de limiet wordt aangepast, kan iemand weer 
toegang krijgen.

Deze functie is beschikbaar in de pakketten 
SPAONLINE, SPAIDSYS en SPAPART.

BEPERKTE BEZETTING:

Graphical Mapping is een visuele weergave van het 
gebouw waarop de toegang tot online bekabelde en 
draadloze toegangspunten in real-time kan worden 
gevolgd.

Deze functie is alleen beschikbaar als aparte 
invoegtoepassing.

GRAPHICAL MAPPING:

Toegangscontrole
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Met de functie Noodsluiting (lockdown) kunnen deuren 
in noodsituaties vanuit de software op afstand worden 
vergrendeld.

Deze functie is beschikbaar in de pakketten 
SPAONLINE, SPAIDSYS en SPAPART.

NOODSLUITING:

Met de functie Antipassback kan een specifieke 
volgorde of tijd worden ingesteld waarin ID-dragers 
moeten worden gebruikt. Als dit niet zo gebeurt, 
verleent het systeem geen toegang.

Deze functie is beschikbaar in de pakketten 
SPAONLINE, SPAIDSYS en SPAPART.

ANTIPASSBACK:

Automatisch Sleutel Toewijzen is een tool waarmee ID-
dragers direct via een wandlezer worden gecodeerd. Dit 
kan plaatsvinden wanneer een gebruiker de drager voor 
het eerst aanbiedt; het bespaart veel tijd en voorkomt 
wachtrijen om ID-dragers te valideren.

Deze functie is beschikbaar in de pakketten 
SPAONLINE, SPAIDSYS en SPAPART.

AUTOMATISCH SLEUTEL TOEWIJZEN:

Het interne beslag van de elektronische AMOK-
beslagen is voorzien van een lezer waarmee gebruikers 
de AMOK-functiemodus kunnen activeren om snel 
toegang tot de ruimte te blokkeren. Alleen bevoegde 
gebruikers met AMOK-rechten in het toegangsplan 
kunnen deze functie activeren.

Deze functie is beschikbaar in de pakketten 
SPABASIC, SPAONLINE, SPAIDSYS en SPAPART.

AMOK:

SALTO ProAccess SPACE kan nu worden gebruikt voor 
alarm-beheer en bij bepaalde toegangsgebeurtenissen vooraf 
ingestelde acties uitvoeren. Het is mogelijk om allerlei, door 
een gebeurtenis getriggerde actie te programmeren via 
de CU42xxx-ingangen zodat bepaalde acties automatisch 
worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het activeren van CCTV-
opnamen, het verzenden van e-mails, het activeren van een 
noodsluiting, enz.
Een actie kan door een gebruiker, een gebruikersgroep of een 
gebeurtenis bij een deur worden gepland of getriggerd via 
een gebeurtenis.

Deze functie is alleen beschikbaar als aparte 
invoegtoepassing. 

ALARM-BEHEER:

Geavanceerde beveiliging
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De Matrix-functie helpt bij het maken van een sluitplan. 
Het combineren van gebruikers en deuren met al 
hun verschillende functies kan af en toe problemen 
opleveren. De Matrix-functie signaleert de problemen 
en helpt bij het oplossen ervan.

Deze functie is alleen beschikbaar als aparte 
invoegtoepassing. 

MATRIX-FUNCTIES EN -LOCATIES:

In de Bezoekersmodule kunt u ID-dragers voor 
bezoekers uitgeven die enkele uren tot enkele dagen 
geldig zijn. De geldigheid vervalt automatisch na afloop 
van het bezoek.

Deze functie is beschikbaar in de pakketten 
SPAIDSYS en SPAPART.

BEZOEKERSMODULE:

De XS4-lockers maken volledig onderdeel uit van het 
SALTO-platform en kunnen worden beheerd via de 
ProAccess SPACE-software. De modus van de lockers 
kan naar wens worden aangepast.

Deze functie is beschikbaar in de pakketten 
SPABASIC, SPAONLINE, SPAIDSYS en SPAPART.

LOCKERSLOTEN:

De SALTO Badging-module maakt het mogelijk om 
sjablonen voor toegangsrechten te maken op basis 
van informatie uit het toegangsplan. De kaarten kunnen 
zowel intern als extern worden aangepast.

Deze functie is beschikbaar in de pakketten 
SPAIDSYS en SPAPART.

BADGING:

Met Partities kunnen locaties onafhankelijk van elkaar 
worden beheerd terwijl het mogelijk blijft om toegang 
te geven tot en binnen meerdere locaties. 

Deze functie is beschikbaar in het SPAPART-pakket.

PARTITIES:

Toegangsbeheer
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Wanneer gasten aankomen bij een hotel, willen ze 
snel inchecken en zich daarna zo snel mogelijk richten 
op het doel van hun verblijf: heerlijk relaxen of direct 
aan het werk. Daarom moeten alle stappen van het 
incheckproces soepel verlopen, van de uitgifte van 
gastenkaarten tot een probleemloze toegang tot 
hotelkamers, het zwembad, het wellnesscenter of 
andere voorzieningen.

Door deze functie kan het hotel de check-in van 
groepen beter voorbereiden en meerdere personen bij 
aankomst snel en makkelijk laten inchecken. Hiermee 
worden wachtrijen voorkomen en is de kans kleiner op 
fouten bij het toewijzen van de toegangsrechten.

GROEPEN INCHECKEN:

ProAccess SPACE is compatibel met allerlei toonaangevende 
PMS-software (Property Management Software) zoals Micros 
FIDELIO, New Hotel, Protel, Infor. enz. voor de validatie 
van gastregistraties, de begeleiding van de gast door het 
in-/uitcheckproces en het genereren van kamersleutels. 
De software werkt samen met diverse services van derden 
waaronder bestaande hotel applicaties.

PROPERTY MANAGEMENT SOFTWARE (PMS)

Behalve veiligheid van de hotelkamers zijn de 
toegangsoplossingen van SALTO ook zeer geschikt voor 
personeels- en leveranciersingangen. Beheer alle toegang 
en houdt controle over de volledige locatie in één systeem. 

SALTO ProAccess SPACE biedt gasten de mogelijkheid 
om hun verblijf te verlengen of een andere kamer aan 
te vragen zonder dat zij hiervoor de receptie hoeven te 
bezoeken; omboekingen worden vrijwel direct verwerkt 
en gasten krijgen onmiddelijk toegang met hun nieuwe 
toegangsrechten.

KAMERS OMBOEKEN/VERBLIJVEN VERLENGEN:

Bied uw gasten een hotelervaring die zij zullen waarderen 
door een prettige check-in zonder wachtrij en zonder dat 
dit ten koste gaat van de veiligheid en het comfort.

Met JustIN Mobile is het mogelijk om deuren met de 
smartphone te ontgrendelen. Deze toepassing maakt 
gebruik van Bluetooth Low Energy (BLE) waarmee iedere 
smartphone is uitgerust. Gasten hebben alleen de app 
nodig om hun toegangsrechten direct op de smartphone te 
ontvangen. Deze functie kan worden gebruikt in combinatie 
met of in plaats van RFID-dragers. JustIN Mobile kan worden 
gebruikt in allerlei toepassingen van toegangscontrole, 
naast kamers bijvoorbeeld ook voor liften, vergaderruimtes, 
parkeerplaatsen en de hoofdingang.

MOBIELE TOEGANG (BLE):

SALTO heeft voor de hotelsector speciale invoegtoepassingen ontwikkeld waarmee hotels al hun 
toegangsrechten voor gasten en medewerkers eenvoudig in één systeem kunnen beheren. Het systeem is 
geschikt voor alle typen grote en kleine hotels. In combinatie met andere specifieke hotelfuncties wordt het 
zo eenvoudig om alle online en offline hotelkamers, ingangen en uitgangen vanuit één centrale locatie te 
beheren.

XS4 BY SALTO I PROACCESS SPACE

Invoegtoepassingen voor hotels
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Met de online software van ProAccess SPACE introduceert SALTO een ongekende flexibiliteit in de wereld van 
toegangscontrole: gebruikers kunnen kiezen welke functies er nodig zijn voor het toegangsbeheer en daar later indien 
nodig modules aan toevoegen. Naast de diverse belangrijke nieuwe functionaliteiten onderscheidt SPACE zich ook door 
een moderne webbased interface die veel gebruiksvriendelijker is en gebruikers helpt zo snel en intuïtief mogelijk door 
de software te navigeren.

Opbouw artikelnummers
XS4 BY SALTO | PROACCESS SPACE
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SALTO KS  
Keys as a Service

SALTO KS – PLATFORMONDERDELEN

 IQ

 Tags

 Mobiele app

 SALTOKS.com
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IQ Tags

Mobiele app SALTOKS.com

SALTO KS is een mobiele en draadloze online 
oplossing voor flexibel toegangsbeheer. Elke 
wijziging via de app of via het online platform 
wordt in real-time toegepast.

SALTO KS | TOEGANGSCONTROLE IN DE CLOUD

De IQ is de spil van SALTO KS. Deze zorgt namelijk voor de 
verbinding tussen uw draadloze deurcomponenten en het 
SALTO KS online platform en de app. Bevestig de IQ met 
de meegeleverde montagebeugel, sluit hem aan op een 
stopcontact en activeer hem in uw account op saltoks.com.

Met de Repeater kunt u de afstand tussen de IQ en de 
deurcomponenten vergroten. De IQ en de beslagen en 
cilinders kunnen zich op 1-10 meter van elkaar bevinden; 
met elke repeater die u toevoegt, vergroot u deze afstand 
echter met nog eens 10 meter. In totaal kunnen 3 repeaters 
worden toegevoegd. Dat betekent dat de maximale afstand 
tussen de deur en de IQ kan oplopen tot 40 meter.

De tag is het kleinste lid van de SALTO KS-familie. Dat 
formaat doet echter niets af aan zijn krachtige beveiliging en 
fraaie vormgeving. Binnen in de tag bevindt zich de veiligste 
RFID-chip die momenteel op de markt verkrijgbaar is. Deze 
chip maakt het onmogelijk om de tag-ID te kopiëren.

Beheer SALTO KS ook onderweg via de SALTO KS app 
op uw smartphone; de app is verkrijgbaar voor iOS en 
Android. De SALTO KS-app biedt alle belangrijke functies 
voor het beheer van gebruikers en deuren. Zo kunt u snel 
aanpassingen doen, waar u ook bent.

Via SALTOKS.com heeft u toegang tot uw SALTO KS-
account zonder enige installatie van software. Dit is het 
platform waar u kunt definiëren wie wanneer waartoe 
toegang krijgt in een gebouw. Maak profielen voor 
gebruikers, wijs tags aan ze toe of blokkeer ze en geef aan 
tot welke deuren ze op welke dagen en welke tijdstippen 
toegang krijgen.
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IQ
De IQ2.0 gebruikt een 2G, 3G en 4G mobiel netwerk voor 
communicatie met de SALTO cloud. Ook verkrijgbaar in 
WiFi of POE versie en altijd met ethernet aansluiting. De 
IQ2.0 communiceert met SALTO KS toegangspunten via 
ZigBee/Bluetooth.

SALTO KS | TOEGANGSCONTROLE IN DE CLOUD

Omgevingsomstandigheden:
-Temperatuur: 0-40º.
RF-kenmerken 2,4Ghz:
-Frequentiebereik: 2405 - 2480 Mhz (ISM-band).
-RF-norm: IEEE 802.15.4.
-Radiobereik binnen: 10 m.
RF-kenmerken GPRS (alleen SALTO KS-IQ):
-Frequentiebanden:
 - EGSM-GPRS 900/850 radio.
 - GSM-GPRS 1800/1900 radio.
 - EGPRS 900/850 radio.
 - EGPRS 1800/1900 radio.
 - GSM/GPRS-klasse 10 en EGPRS-klasse 10.
Kenmerken voeding 
(Alleen voor gebruik met de voeding van SALTO KS)
- Ingangsspanning: 12 V.
- Max. stroom: 800 mA. 

CERTIFICERINGEN:

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

• Draadloze radiofrequentie gebaseerd op IEEE 
802.15.4 bij 2,4 Ghz.

• 128-bits AES-versleuteling.
• Online communicatie in real-time.
• Mobiel netwerk in meer dan 100 landen.
• Inclusief bijpassende adapter met kabel van 3 meter.
• Firmware-updates OTA (Over the Air).
• Communicatie met TLS-beveiliging.
• Vrijwel geen risico op storingen in gegevens dankzij 

de beste roaming-garantie.
• Verbinding met maximaal 16 deuren per IQ.
• Onbeperkt aantal IQ's per account.
• Minimaal mobiele 2G-verbinding.
• Lokaal toegangsbeheer.

KENMERKEN: TECHNISCHE TEKENING:

• Past altijd. Pas de beugel voor de IQ aan uw situatie 
aan. Monteer de beugel horizontaal of verticaal, wat u 
zelf het handigst vindt.

• LED-melding. Dit houdt in dat u niet alleen via 
berichten van home.saltoks.com wordt geïnformeerd 
over de status van uw SALTO KS-systeem, maar dat 
u ook een visuele melding ontvangt op het apparaat 
zelf. Indien gewenst kunt u het groene 'heartbeat'-licht 
op de IQ uitschakelen.

• Grotere afstanden. Om een afstand van maximaal 40 
m te overbruggen, kunnen tot 3 SALTO KS-repeaters 
tussen een IQ en het toegangspunten worden gezet.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

PLATFORMEN:

146
(5-3/4")

14
6

(5
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")

29
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BLAUW GRIJS WIT GROEN ROOD

Tags
De tag is het kleinste lid van de SALTO KS-familie. 
Dat formaat doet echter niets af aan zijn krachtige 
beveiliging en fraaie vormgeving. Binnen in de tag 
bevindt zich de veiligste RFID-chip die momenteel 
op de markt verkrijgbaar is. Deze chip maakt het 
onmogelijk om de tag-ID te kopiëren.

SALTO KS | TOEGANGSCONTROLE IN DE CLOUD

• DESFire EV1 4K (4096 bytes).
• DESFire EV1 + SVN-compatibel.
• Dual tag verkrijgbaar: DESFire EV1 + EM4200-chip van 125 kHz.
• Dual tag + SVN-compatibel.

ID-TECHNOLOGIEËN

• SALTO KS-tags voldoen aan ISO-normen
• Werking zonder batterijen.
• Keuze uit 5 kleuren.
• Waterdicht en weersbestendig.
• 13,56 Mhz RFID-technologie met  

128-bits AES-versleuteling.
• Eén SALTO KS-tag kan worden gebruikt voor meerdere 

SALTO KS-systemen.
• Veilige gegevensdrager met bescherming tegen kopiëren.
• Sterk, ergonomisch ontwerp voor een lange levensduur.
• Compatibel met SALTO Virtual Network (SVN).
• Dual tag verkrijgbaar. EM4200-chip van  

125 kHz – Alleen-lezen.

KENMERKEN:

• Tags toevoegen. Om tags toe te voegen selecteert 
u eenvoudigweg een van uw deuren en gebruikt u 
het veilige venster van 2 minuten om de tags aan te 
bieden bij het slot.

• Tags blokkeren. Wanneer iemand een tag verliest 
of niet inlevert, blokkeert u deze tag eenvoudigweg 
via SALTOKS.com of via de app. Deze blokkering 
gebeurt in real-time, zonder vertraging. Wanneer u een 
tag toch terugvindt, kunt u de blokkering simpelweg 
opheffen.

• Veiligheid. U kunt elke SALTO KS-tag toevoegen aan 
uw systeem. Ze zullen alleen voor die deuren werken 
die zijn toegewezen. De gebruikte RFID-technologie 
is dezelfde technologie die ook wordt gebruikt in veel 
overheidstoepassingen en militaire toepassingen; ook 
wordt gebruik gemaakt van het AES-algoritme.

• 1 tag: 5 kleuren. De tag is verkrijgbaar in 5 
verschillende kleuren om eenvoudig onderscheid te 
kunnen maken. 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

PLATFORMEN:

KLEUREN:
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Mobiele app
Beheer SALTO KS ook onderweg via de SALTO KS app 
op uw smartphone; de app is verkrijgbaar voor iOS en 
Android. De SALTO KS-app biedt alle belangrijke functies 
voor het beheer van gebruikers en deuren. Zo kunt u snel 
aanpassingen doen, waar u ook bent. 

SALTO KS | TOEGANGSCONTROLE IN DE CLOUD

• Opening op afstand: Een leuke maar ook zeer 
praktische functie van SALTO KS is de mogelijkheid 
om deuren op afstand te openen met behulp van 
veilige eenmalige wachtwoordtechnologie. Deze 
functie gebruikt u wellicht niet elke dag, maar op het 
moment dat u hem nodig hebt, zult u er maar al te blij 
mee zijn.

• Multiplatform. Het beheer van SALTO KS-
toegangscontrole is mogelijk vanaf elk apparaat 
(telefoon, tablet, pc); het enige dat u nodig hebt is een 
apparaat met internetverbinding.

• Betrouwbaarheid. Real-time bewaking en direct 
corrigeren wanneer nodig.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Online platform
Via SALTOKS.com heeft u toegang tot uw SALTO 
KS-account zonder enige installatie van software. Dit 
is het platform waar u kunt definiëren wie wanneer 
waartoe toegang krijgt in een gebouw. Maak profielen 
voor gebruikers, wijs tags aan ze toe of blokkeer ze en 
geef aan tot welke deuren ze op welke dagen en welke 
tijdstippen toegang krijgen.

SALTOKS.COM | TOEGANGSCONTROLE IN DE CLOUD

• Het dashboard. In het overzichtelijke dashboard 
van saltoks.com vindt u altijd actuele informatie en 
kunt u alle gebruikers en toegangspunten op afstand 
beheren.

• Toegangsrechten: wie, waar, wanneer... Met 
geen enkele traditionele sleutel kunt u meteen de 
toegangsrechten wijzigen. Op saltoks.com kunt u per 
persoon bepalen wie wanneer toegang krijgt tot welke 
ruimtes. Als u dit bovendien wilt veranderen, hoeft u 
zich enkel aan te melden en de gewenste wijzigingen 
aan te brengen, meer niet. Het is niet nodig om tags of 
toegangspunten bij te werken. 

• Berichten. Via saltoks.com kunnen gebruikers 
instellen van welke toegangsgebeurtenissen zij bericht 
willen ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde 
personen een deur openen of wanneer een deur is 
blijven open staan. Berichten worden verzonden per 
e-mail, sms of pushbericht.

• Veiligheid. Het gehele SALTO KS platform is voorzien 
van de hoogste veiligheidsmaatregelen. En wat 
misschien nog wel belangrijker is: die maatregelen 
worden ook permanent bijgewerkt. Ze zijn er altijd, 
ook al zijn ze niet altijd zichtbaar.

• Multiplatform. Het beheer van SALTO KS-
toegangscontrole is mogelijk vanaf elk apparaat 
(telefoon, tablet, pc); het enige dat u nodig hebt is een 
apparaat met internetverbinding.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

APP VERKRIJGBAAR IN DE APP-STORE:
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Over ons
Een van onze belangrijkste doelen is om onze klanten van oplossingen te voorzien met toegevoegde 
waarde op het hoogste niveau. Daarom luisteren we naar de markt en leren we de wensen en 
behoeften van onze klanten steeds beter kennen. Met deze betrokkenheid en de mate van 
ondersteuning onderscheidt SALTO zich van de rest. Het is ook de reden dat SALTO in meer dan 

90 landen wereldwijd vertegenwoordigd is.

Voor de beste service moet SALTO daar zijn, waar onze klanten zijn. 
Daarom heeft SALTO eigen kantoren in Australië, België, Canada, 
China, Colombia, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, 
Hongkong, Italië, Mexico, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, 
Singapore, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigde Arabische Emiraten, 
Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zwitserland. We 
blijven het aantal vestigingen continu uitbreiden om ongeëvenaarde 
ondersteuning en service te kunnen bieden.

In aanvulling op onze vestigingen hebben we gespecialiseerde partners 
in meer dan 90 landen. Deze bedrijven zijn niet alleen gespecialiseerd 
in beveiliging en toegangssystemen, maar delen ook ons enthousiasme 
voor innovatieve draadloze oplossingen en onze overtuiging om klanten 
de beste ondersteuning en service te bieden.

Bij SALTO worden alle belangrijke activiteiten intern uitgevoerd, van het 
ontwikkelen van productconcepten en -ontwerpen tot de uiteindelijke 
productie, kwaliteitscontrole en verzendprocessen. Hierdoor kunnen 
onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. Voor onze 
klanten betekent dit flexibiliteit bij het kiezen en bestellen, nakoming 
van levertijden en in het algemeen de gemoedrust dat zij de juiste 
beslissing hebben genomen.

SALTO is gecertificeerd volgens de hoge kwaliteit- en 
milieubeheereisen van ISO 9001:2015 en ISO 14001. Zo zorgen 
we ervoor dat het ontwerp, de ontwikkeling en productie van onze 
elektronische toegangscontrole oplossingen altijd voldoen aan de 
hoogste normen die onze klanten van ons verwachten.

Al bij het ontstaan van het bedrijf streeft SALTO Systems naar 
maatschappelijke betrokkenheid zowel op het hoofdkantoor in Spanje 
als rondom zijn kantoren over de hele wereld. Overal wordt hiernaar 
gehandeld door ondersteuning van sportevenementen, projecten op 
scholen en ook liefdadigheidsinstellingen.

In 2005 ontstond vanuit dit streven het sociale initiatief free2move.
org. Dit initatief stimuleert aangepaste sport voor gehandicapten en 
ondersteunt teams en atleten in training en competitie wereldwijd.

Volg ons op Facebook - Instagram - Twitter en YouTube I www.free2move.org

BETROUWBAARHEID

SOCIALE BETROKKENHEID

SERVICE

PARTNERNETWERK
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MONTREAL
CANADA

ATLANTA
USA

CANCUN
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BOGOTA
COLOMBIA
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CHINA

SINGAPORE
SINGAPORE
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BRUSSELS
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THE NETHERLANDS
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NORWAY
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HELSINKI
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SWITZERLAND
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OIARTZUNHQs
SPAIN

PORTO
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Hoofdkantoor SALTO Systems, Spanje 
Oiartzun, Spanje

Tel.: +34 943 344 550
e-mail: info@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, VK 
Southam, Verenigd Koninkrijk

Tel.: +44 01926 811979
e-mail: info.uk@saltosystems.com
www.saltosystems.co.uk 
 
SALTO Systems, VS 
Norcross GA / New York NY, VS

Tel.: +1 770 452 6091
e-mail: info.us@saltosystems.com
www.salto.us 
 
SALTO Systems, Canada 
Vaudreil-Dorion QC, Canada

Tel.:  +1 514 616 2586 
e-mail: info.ca@saltosystems.com 
www.saltosystems.ca 
 
SALTO Systems, Mexico 
Cancún, Mexico

Tel.: +52 (998) 892 8752 
e-mail: info.mx@saltosystems.com 
www.saltosystems.co.mx 
 
SALTO Systems, Colombia 
Bogota, Colombia

Tel.:  +57 320 924 3634 
e-mail: info.co@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Australië 
Waterloo / Sydney, Australië

Tel.:  +61 (0)2 9319 3393 
e-mail: info.au@saltosystems.com 
www.saltosystems.com.au 
 
SALTO Systems, Midden-Oosten 
Dubai, Verenigde Arabische Emiraten

Tel.: +971 4399 5770 
email: info.me@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Frankrijk 
Nanterre, Frankrijk 

Tel.: +33 (0)1 55 17 13 70 
e-mail: info.fr@saltosystems.com 
www.saltosystems.fr 
 

SALTO Systems, Duitsland 
Wuppertal, Duitsland

Tel.: +49 (0)202/ 769 579-0 
e-mail: info.de@saltosystems.com 
www.saltosystems.de 
 
SALTO Systems, Zwitserland 
Eschlikon, Zwitserland 

Tel.: +41 71 973 72 72 
e-mail: info.ch@saltosystems.com 
www.saltosystems.ch 
 
SALTO Systems, Nederland 
Amsterdam, Nederland

Tel.: +31 206 353 100
e-mail: info.nl@saltosystems.com 
www.saltosystems.nl 
 
SALTO Systems, België 
Brussel, België

Tel.: +32 25 88 50 68 
e-mail: info.be@saltosystems.com 
www.saltosystems.be 
 
SALTO Systems, Polen 
Warschau, Polen 

Tel.: +48 609 01 7777 
e-mail: info.pl@saltosystems.com 
www.saltosystems.pl 
 
SALTO Systems, Slowakije 
Bratislava, Slowakije 

Tel.: +421 915 579 500 
e-mail: info.sk@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Tsjechië 
Praag, Tsjechië

Tel.: +420 734 258 882 
e-mail: info.cz@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Denemarken 
Kalundborg, Denemarken

Tel.: +45 48 44 88 11 
e-mail: info.dk@saltosystems.com
www.saltosystems.dk 
 
SALTO Systems, Noorwegen 
Jessheim, Noorwegen

Tel.: +47 63 95 40 20
e-mail: info.no@saltosystems.com
www.saltosystems.no 
 

SALTO Systems, Zweden 
Stockholm / Malmö, Zweden

Tel.: +46 8-775 87 00
e-mail: info.se@saltosystems.com
www.saltosystems.se 
 
SALTO Systems, Finland 
Vantaa, Finland

Tel.: +45 48 44 88 11 
e-mail: info.fi@saltosystems.com 
www.saltosystems.fi 
 
SALTO Systems, Italië 
Bologna, Italië 

Tel.: +39 051 72 77 98 
e-mail: info.it@saltosystems.com 
www.saltosystems.it 
 
SALTO Systems, Portugal 
Lissabon / Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508  
e-mail: info.pt@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Singapore 
Singapore

Tel.: +65 6557 22 55 
e-mail: info.sg@saltosystems.com
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, China 
Shanghai, China 

Tel.: +86 (21) 3157 6115 
e-mail: info.cn@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Hongkong 
Wan Chai, Hongkong 

Tel: +852 3169 1820 
e-mail: info.hk@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
 
SALTO Systems, Zuid-Afrika 
Johannesburg, Zuid-Afrika 

Tel.: +27 (83) 293 07 96 
e-mail: info.za@saltosystems.com 
www.saltosystems.com 
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