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SALTO XS4 combineert elektronische deursloten, randapparatuur 

en software in een op maat gemaakte oplossing: elektronische 

toegangscontrole, zonder kabels of sleutels.

DRAADLOZE 
TOEGANGSCONTROLE



FUTURE PROOF TOEGANGSCONTROLE  
MET DATA-ON-CARD TECHNOLOGIE 
Salto XS4 is een nieuw platform dat krachtige elektronische deurcomponenten, randapparatuur en software 
combineert, voor op maat gemaakte elektronische toegangscontroleoplossingen. Een meer dan ideaal concept voor 
sites met veel toegangspunten, die door verschillende personen individueel worden gebruikt. 

KEYLESS INCHECKEN 
Neem afscheid van mechanische sleutels want Salto XS4 is volledig keyless. XS4 maakt 

gebruik van innovatieve data-on-card technologie: alle toegangsrechten van uw gebruikers 
worden opgeslagen op een intelligente Salto-kaart. Van zodra een geregistreerde user een 

gekoppelde deur nadert, herkent de elektronische XS4one deurcomponent de kaart en kan 
de deur al naar gelang de rechten wel of niet geopend worden. 

De deursloten werken volledig op batterijen waardoor ook bij een stroomstoring uw 
toegangscontrolesysteem feilloos blijft functioneren. Dankzij de ingebouwde energy saver 

in elke deurgarnituur gaan de batterijen – zelfs bij intensief gebruik – gemakkelijk twee 
jaar mee. Niettemin worden ze jaarlijks van een onderhoud voorzien, wordt de batterijstatus 

opgevraagd en worden ze indien nodig vervangen.

DE SMARTPHONE ALS SLEUTEL
Via een Bluetooth-connectie vervangt de smartphone probleemloos een Salto-kaart als 
toegangssleutel. Na het installeren van de JustIN-app herkent XS4one het aankomende 
Bluetooth-signaal, koppelt dat automatisch aan de respectievelijke gebruiker en zijn of haar 
rechten. Voor hotels, B&B’s … betekent dit principe zelfs dat gasten zonder manuele tussenkomst 
van een conciërge of baliemedewerker de gereserveerde kamer binnenkunnen.

Dankzij biometrie, die door steeds meer smartphonefabrikanten wordt ondersteund, is deze 
vorm van toegangscontrole bijzonder veilig. Een verloren of gestolen sleutel kan immers dankzij 
de biometrie niet door een derde geactiveerd worden. 



SLIM EXTRA 
BEVEILIGEN 
Bij diefstal of verlies kan elke kaart op elk 
moment gedeactiveerd worden, waarmee alle 
rechten ook vervallen. Bijkomende slimme 
veiligheidsuitbreidingen situeren zich in de 
koppeling van de deurcontrollers aan ID-lezers 
en zelfs biometrie. Met een ID-lezer wordt de 
toegang pas vrijgegeven bij de combinatie 
geldige toegangssleutel én passend bewijs 
van identiteit. In geval van biometrie wordt de 
identiteit geverifieerd aan de hand van een 
unieke – en dus uiterst veilige – fingerprint scan. 

DE PRAKTISCHE KRACHT 
VAN DRAADLOOS 
Het draadloze XS4 kent naast de 
operationele ook tal van praktische 
voordelen. Betrouwbare toegangscontrole 
is voortaan mogelijk zonder motorsloten, 
bekabeling en de daarvoor tijdrovende 
braakwerken. Bovendien groeit uw totale 
budget mee naar gelang het effectief aantal 
deuren en op elk moment kan u één of 
meerdere bijkomende toegangspunten 
aan het platform toevoegen. Dankzij het 
doordachte plug&play-principe is Salto 
XS4 bijzonder geschikt voor een efficiënte 
integratie in zowel nieuwbouw- als  
renovatieprojecten.  

DUURZAAM INVESTEREN IN BEVEILIGING 
Op toegangspunten waar elektronisch beslag niet mogelijk is (bijvoorbeeld 
slagbomen, liften, luiken …), kan een afzonderlijke wandlezer worden geplaatst 
die dezelfde functies heeft als een geïntegreerde controller: de rechten 
controleren en overzetten op de toegang. Verder is XS4 eenvoudig uitbreidbaar 
van (glazen) deuren, poorten, tourniquets … naar lockers, patchkasten, 
technische ruimtes, hangsloten en andere kleine of grote afsluitbare ruimtes. 

U bent zeker van de continuïteit en uitbreidbaarheid van uw systeem, want voor 
elke mogelijke te beveiligen zone heeft Salto de juiste componenten. Kies voor 
een future proof platform voor uw toegangscontrole!

FLEXIBILITEIT 
MANAGEN 
De data-on-card technologie maakt van 
Salto XS4 een zeer gepersonaliseerde 
toegangscontroleoplossing. Al uw users, 
sleutels, rechten en deurcomponenten zijn 
met elkaar verbonden in één draadloos 
netwerk, dat via de XS4-software op een 
bijzonder flexibele manier centraal wordt 
gemanaged. Eén XS4-netwerk kan tot maar 
liefst 4.000.000 gebruikers en 64.000 
deuren tellen.
Via de software kunnen aan alle users of 
sleutels zeer specifieke rechten worden 
toegekend: de toegangspunten en 
tijdsbestekken per maand, dag, uur of 
minuut waarop toegang verleend wordt 
per gebruiker zijn volledig in beheer van 
uw administrator. Bovendien kunnen de 
rechten op elk moment on the fly worden 
vernieuwd. Wie op welk moment waar 
binnengaat, wordt doorgespeeld aan 
de centrale, waar logboeken worden 
bijgehouden die de basis zullen zijn voor 
uitgebreide rapporteringsmogelijkheden. 
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STERKENS SECURITY PREFERRED PARTNER
Als prefered partner van Salto staat Sterkens Security in voor de opeenvolging van project engineering, integratie, onderhoud en servicing. 
De kracht zit in de harmonie tussen fabrikant, concept en integrator. Het vernieuwende Salto XS4-concept wordt op een even innoverende 
manier ontworpen, geconfigureerd en geïntegreerd door Sterkens Security. 

Een bijzondere bijkomende troef schuilt in de complementariteit die XS4 biedt met andere producten en diensten van Sterkens Security. De 
koppeling met camerabewaking, inbraakdetectie, branddetectiesystemen en deurintercomsystemen bijvoorbeeld. 

Sterkens Security behandelt elk project individueel. Elke situatie is anders en wordt met bijzondere aandacht voor de details ook specifiek 
ontworpen, geïnstalleerd, geïntegreerd en opgevolgd. 

  Vraag vandaag nog uw afspraak aan om de toegangscontrole van morgen voor uw bedrijf te analyseren.
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ANDERE INTEGRATIES
Sterkens Security heeft de onmisbare expertise en ervaring in huis om ook andere integraties succesvol te realiseren. Denk in ruime zin aan 
inbraakdetectie, camerabewaking, toegangscontrole en branddetectie; maar ook zeer concreet aan voorbeelden zoals darkfighter camera’s, 
paspoortscanners, elektronische sleutelkasten, slagbomen, tourniquets & draaipoortjes, dieselpompen en zelfs AlfaPass.

Beschikt u over andere systemen waarmee u zou willen koppelen of die u zou willen integreren? Contacteer ons voor 
een vrijblijvende analyse en een helder conceptvoorstel.




