
Skirtingai nei įprastose spynose, kur pametus raktus, Jūs turite nepatogumą ir papildomas išlaidas pakeisti visas spynas, 
kurias tie raktai rakino, su SALTO XS4 RFID elektronine spyna arba elektroniniu cilindru Jūs paprasčiausiai ištrinate pamestą 
raktą iš sistemos ir suprogramuojate naują. Tai taip paprasta.

PRITAIKYMO GALIMYBĖS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES OBJEKTUOSE 
nauja era Jūsų gyvenime – pasaulis be raktų 



Pagrindinės savybės ir pranašumai
•  Be laidų, energija tiekiama iš baterijų – nereikia sudėtingo 

instaliavimo, panaudojamas esamas spynos korpusas, kas 
dar mažina įremngimo kainą

• Elektroninis cilindras yra patvirtrintas kaip atitinkantis 
aukščiausius Europos saugumo standartus, įskaitant VdS 
Vokietijoje ir SKG Olandijoje.

• Nereikia kompiuterio, visos operacijos daromos per 
programavimo ir „šešėlinius“ raktus. Maksimaliai gali būti 
1000 vartotojų.

• Sistemą galima prijungti prie didžiulės durų įvairovės 
panaudojant elektroninę spyną, elektroninį cilindrą, 
sieninius skaitytuvus, antipanik įrenginius, durų automatiką.

• Visos versijos kai to reikia gali būti nustatytos spragtuko 
režimu, t.y. spyna visada butų atrakinta.

• Naudojamos 3 AAA tipo baterijos, kurios galioja 40000 
atidarymo ciklų (tolygu 3 metams intensyvaus naudojimo). 
Likus ketvirtadaliui baterijų resurso (apie 10000 atidarymo 
ciklų), spyna prieš atsidarant pradeda skleisti papildomus 
garsinius signalus. Net ir visiškai išsikrovus baterijoms, 
avarinis atidarymas gali būti atliktas naudojant EPS100 
įrenginį, kurio pagalba prijungiamas srovės šaltinis.

• Sistema prijungus PPD (Portable Programing Device) įrenginį 
gali būti išplėsta iki ROM sistemos arba iki sistemos su 
informacija kortelėje ir SVN (Salto virtualiu tinklu).

Pridėti naujus raktus
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Ištrinti raktus Ištrinti pamestus raktus 

 

Kaip tai vyksta?

Jei Jums reikia pridėti naują vartotoją, Jūs turite prie spynos 
skaitytuvo pridėti programavimo raktą, o po to visus naujus 
vartotojų raktus, kuriais norite šią spyną atrakinti. Norėdami užbaigti 
programavimo operaciją, Jūs galite dar kartą pridėti programavimo 
raktą arba palaukti 5 sekundes ir programavimo operacija pasibaigs 
pati (išgirsite vieną pyptelėjimą).

Jei norite ištrinti raktą, kurį Jūs vis dar turite, Jūs paprasčiausiai turite 
pridėti programavimo raktą ir po to visus galiojančius raktus, kuriuos 
norite ištrinti. Operacija užbaigiama dar kartą pridėjus 
programavimo raktą arba savaime praėjus 5 sekundėms.

Jei raktas yra pamestas, jis gali būti ištrintas iš spynos prie skaitytuvo 
prilietus to rakto taip vadinamą „šešėlinę“ kortelę. Tada raktas, 
kuriam buvo priskirta ši šešėlinė kortėlė yra ištrintas.
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CATRFID-ENG-SAL
Salto reserves the right to modify technical specifiactions, designs and performances without notice.

Nuo pat įkūrimo 2001 metais SALTO Systems išaugo į rinkos lyderius aukščiausių technologijų 
praėjimo kontrolės sistemose.

Suprasdami naujų praėjimo kontrolės koncepcijų poreikį SALTO sukūrė platų spektrą 
inovatyvių produktų kaip kad SALTO virtualus tinklas (SVN) bei XS4 praėjimo kontrolės 
platforma.

Mūsų atstovų tinklas šiuo metų jungia jau daugiau nei 60 šalių, aptarnaudami tarptautinę 
plėtrą. Mes patys turime o�sus Ispanijoje, JK, JAV, Kanadoje, Meksikoje, Portugalijoje, 
Malaizijoje, Artimuosiuose Rytuose, Australijoje ir Olandijoje bei dar daugiau šalių.

SALTO gali pasiūlyti visa tai ir dar daugiau.  Mus kaip praėjimo kontrolės sprendimą parinko 
daugiau nei 500000 durų daugiau nei 4000 projektų daugiau nei 60 šalių. SALTO virtualaus 
tinklo (SVN) pagalba žmonės gali be laidų pilnai, lanksčiai ir pigiai kontroliuoti savo raktus 
bei praėjimą.

Sužinokite daugiau apie SALTO ir mūsų pasiryžimą tiekti itin paprastai naudojamas praėjimo 
kontrolės sistemas, kurios suteikia lanksčias galimybes bet kuriam pastatui funkcionuoti 
saugiau, atsižvelgiant į besikeičiančius saugumo reikalavimus. 

Šokite kartu su mumis į ateitį ir padarykite Jūsų praėjimo kontrolės problemas praeitimi. 
SALTO – tai rytojaus technologija, kuri yra čia šiandien.


