
SMARTA LÅS FÖR DIN BOSTAD

Ett smart hem börjar med ett smart lås. 
SALTO Systems erbjuder flexibla lösningar för villa, lägenhet, 
bostadsrätt, Co-living och hyresfastigheter - som är enkla 
att installera och eftermontera. Som kan öppnas med 
mobiltelefon eller kod och anslutas till smarta hubbar och 
enheter .
 
Välkommen till ditt smarta hem.

danalock.saltosystems.com/



SALTO SYSTEMS

Skapa ditt smarta hem.
Marknaden för smarta lås i  bostäder växer och det finns stor 

efterfrågan på enkla men säkra lösningar. SALTO har utvecklat ett 

universellt smart dörrlås som kan ersätta den traditionella nyckeln 

till hemmet med ett elektroniskt system som gör det möjligt för  

använda en smartphone för att låsa upp eller låsa dörren till ditt 

hem och välkomna familj och gäster på ett smidigt sätt. Detta 

inkluderar garage, förrådsdörrar och ytterdörrar i huset eller 

lägenheten.

SALTO erbjuder flexibla bostadslösningar som är enkla att 

installera och eftermontera, erbjuder nyckelfria och mobila 

alternativ, kan anslutas till smarta hubbar och enheter som 

termostat och larm (via BLE, Z-Wave / ZigBee / HomeKit) och 

stödja integrationer via en lång lista över teknologipartners. 

Med AES256bit kryptering i kommunikationen kan du känna dig 

trygg och säker.

—
Allt-i-ett smart lås för att passa alla 
typer av dörrar.  

—
Enkelt att installera och efter-
montera.
 
—
Mobilapp - inga mekaniska nycklar. 

—
Anslut till din Smarta hem säkerhet.

SALTO DANALOCK V3

Danalock V3 smarta lås är ett motordrivet vred som 

ersätter ditt vred på insidan av dörren och öppnas 

med en mobiltelefon. Kompatibelt med nästan alla 

standardtyper av lås.

Smart lås för din ytterdörr

Använd din smartphone för att bestämma vem 

som ska kunna öppna ditt hem. Det tar bara några 

sekunder att ge rättighet eller ta bort den - när som 

helst och var som helst.

Enkel installation

Montering av Danalock V3 är enkelt. En av 

fördelarna med Danalock är att ditt befintliga lås och 

dörrhandtag inte behöver bytas ut.

Mobil och digital nyckel

Din mekaniska cylinder blir kvar, inget synligt på 

utsidan och du kan öppna dörren med din vanliga 

nyckel eller med en app i din smartphone. 

Smarta Hem-integrationer

Designad för standardkompatibilitet med ett brett 

utbud av Smarta Hem-system.
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Betrodda av miljoner

Trådlös, smart elektronisk låsteknik 

från SALTO - över 5 miljoner dörrar 

över hela världen gör att du kan lita 

på att vi skyddar byggnader och 

användare. 

Innovativa lösningar

SALTO - Trådlösa nätverksanslutna, 

trådlösa molnbaserade och 

mobila applikationer som sätter 

nya standarder för säkerhet, 

användarvänlighet, flexibilitet och 

design och som ger fördelar för 

praktiskt taget alla typer av dörrar, 

grindar, skåp eller liknande.

SALTO DANAPAD

Danapad är en trådlös knappsats som gör att du kan öppna 

Danalock V3 smarta lås utan en mobiltelefon. Förenkla för 

dina barn eller gäster så att de kan öppna med en kod.

Smart knappsats

Danapad kan lagra upp till 20 olika koder samtidigt.  En 

kod kan ställas in som permanent eller tillfällig. Välj hur 

många siffror koden ska innnehålla - från 4 till 10 siffror med 

slumpmässigt valda nummer.

Enkel installation

Montering av Danapad är snabbt och enkelt, den viktigaste 

fördelen med Danapad är att det inte behövs några kablar 

för ström eller kommunikation - batteridrift löser det.

Med Universal Modul V3 kan du inkludera annan 

elektronisk låsning i ditt smarta hem. Den kan användas 

på garageportar, grindar, staket, elektriska skjutdörrar 

eller andra elektriska komponenter. Du använder samma 

app som för Danalock V3 smarta lås.

Danabridge fungerar som en smart bro mellan ditt  

Danalock V3 smarta lås och din lokala router. Det gör att 

du kan låsa och låsa upp ditt hem och se att t.ex barnen 

kommit hem från skolan via din mobiltelefon - oavsett var 

du befinner dig. Tryggt och säkert.

SALTO DANALOCK 
UNIVERSAL MODUL

SALTO DANABRIDGE
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Välkommen till ditt Smarta Hem.
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