
Inteligentna kontrola dostępu dla 
małych i średnich firm.



Clay by SALTO to proste w obsłudze, bezpieczne, bez-
przewodowe, rozwiązanie kontroli dostępu dla małych 
i średnich firm oparte na chmurze. Rewolucyjny po 
względem funkcjonalności oraz walorów użytkowych, 
oferuje także nowoczesny styl.

 

Clay to system elektronicznej kontroli dostępu oparty na chmurze, 

przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), który znacznie 

zwiększa elastyczność użytkowników w zakresie zarządzania dostępem. 

Raportowanie w czasie rzeczywistym do aplikacji Clay łączy kontrolę i 

wygodę, dzięki kombinacji intuicyjnej, bardzo łatwej w obsłudze platformy 

oprogramowania z bardzo wysokiej jakości, stylowymi urządzeniami, które 

bardzo szybko można zainstalować. 





Zalety 

KONIEC Z WYMIANĄ ZAMKÓW

Dzięki systemowi Clay nie jest konieczna wymiana zamka w 

przypadku utraty klucza. Wystarczy prosta blokada zgubionego 

klucza i wydanie nowego.  

KONTROLA TEGO KTO, GDZIE I  KIEDY 

Aplikacja My-Clay.com pozwala w indywidualny sposób sprawdzić 

kto może otwierać dane drzwi i w jakich godzinach. 

ZDALNE OTWIERANIE DRZWI

Za pomocą “KoduClay”, wyjątkowo 

bezpiecznej technologii jednorazowych 

kodów, użytkownicy mogą zdalnie 

otwierać drzwi za pomocą swoich 

smartfonów. 

POWIADOMIENIA 

OTRZYMYWANE Z SYSTEMU

Możliwość otrzymywania wybranych 

powiadomień odnośnie aktywności 

danych użytkowników i drzwi.



Jak to działa 
Kontrola dostępu gdziekolwiek jesteś i w czasie 
rzeczywistym.

MY-CLAY.COM ORAZ APLIKACJA MOBILNA 

Twoje konto na portalu Clay jest miejscem, z którego 
możesz otwierać drzwi, tworzyć grupy dostępu, 
zarządzać użytkownikami i przeglądać wszystkie zdarze-
nia z drzwi z Twojego komputera a także z każdego 
innego urządzenia mobilnego. 

CLAYIQ

ClayIQ to centrum systemu. Korzysta z sieci komórkowej 
M2M do komunikacji z zamkami oraz z aplikacją 
My-Clay, bez konieczności połączenia do sieci Wifi.

ZAMKI ELEKTRONICZNE CLAY 

Elektroniczny zamek Clay został specjalnie zaprojek-
towany aby pasował do różnych typów drzwi, nawet do 
wąskich profili aluminiowych. Może być także wyko-
rzystany do zastosowań na zewnątrz. Clay oferuje szeroki 
wybór kolorów i klamek.

BRELOK CLAY 

Zawiera najbardziej bezpieczny chip RFID na rynku. 
Po przyłożeniu klucza (breloczka Clay) do zamka, w 
przeciągu sekundy zarówno pracownicy jak i kontra-
henci mogą otworzyć drzwi, zawsze zgodnie ze swoimi 
uprawnieniami dostępu.



Zdalne otwieranie Natychmiastowe 
Powiadamianie

Kod Clay – Bankowy 
poziom ezpieczeństwa 

Wygodna Kontrola .
KONTO MY CLAY 

Brak konieczności instalacji oprogramowania, skalowanie do dowolnego 

urządzenia, bezpieczne logowanie, intuicyjny układ graficzny – My-Clay.

com ma wszystko, czego możesz oczekiwać od nowoczesnego rozwiązania 

opartego na chmurze. Bezproblemowo zarządzaj zamkami, ludźmi, 

powiadomieniami i prawami dostępu.







Komunikacja ze wszystkimi 
drzwiami w tym samym 

czasie.
CLAYIQ

ClayIQ otrzymuje wszystkie zmiany wykonane w aplikacji My Clay i 

przekazuje je do wszystkich zamków w kilka sekund. ClayIQ jest centrum 

systemu Clay i, jeśli to konieczne, jego działanie może być rozszerzone za 

pomocą dodatkowych wzmacniaczy sygnału.  

ClayIQ i zamki mogą być oddalone od siebie o 1-10 metrów, ale za każdym 

razem, kiedy dodasz wzmacniacz sygnału, zwiększasz ten dystans o 10 

metrów. 

Połączenie nie wymaga 
sieci wifi.

Konfiguracja w kilka minut. Możesz dodać 3 
wzmacniacze sygnału 
między ClayIQ a zamkiem, 
co oznacza, że maksymalna 
odległość między drzwiami 
a ClayIQ może zwiększyć 
się do 40 metrów.



Zaktualizuj swoje zamki na 
elektroniczne.

CZYTNKIKI ŚCIENNE, WKŁADKI I  OKUCIA ELEKTRONICZNE 

Drzwi Clay są wyposażone w bezprzewodowe zamki elektroniczne SALTO, 

które komunikują się bezpośrednio z ClayIQ. Dowolna kombinacja zamków 

elektronicznych w systemie do zarządzania dostępem do Twojego obiektu a 

nawet do zarządzania dostępem do kilku obiektów o różnych lokalizacjach.

32.000 otwarć, nawet do 
2 lat na jednym zestawie 
baterii. 

Odporne na warunki 
klimatologiczne (Ochrona 
IP55 lub IP66 w zależnoś-
ci od modelu)

32.000+
Ponad 2 miliony 
elektronicznych zamków 
SALTO zainstalowanych 
na całym świecie.









Nigdy więcej kopii.
BRELOK CLAY

Jeden Brelok Clay zamienia cały pęk kluczy i zawiera uprawnienia dostępu 

pracowników, gości a nawet stałych kontrahentów, którzy okresowo 

potrzebują otwierać dane drzwi. Wystarczy wydać Brelok odpowiedniej 

osobie i wyznaczyć w jakich godzinach może otwierać dane drzwi. 

Zgubienie klucza jest nieuniknione, jednak w systemie Clay to nie 

problem, ponieważ wystarczy zablokować zgubiony Brelok Clay i wydać 

nowy. Dodatkowo system informuje jeśli ktoś próbuje otworzyć drzwi 

zablokowanym brelokiem.

Łatwe blokowanie i 
odblokowywanie 

Technologia Mifare 
DESFire Ev1 Tag 

Możliwość zastosowania 
jednego Breloczka w kilku 
różnych systemach.



Aby znaleźć najbliższego partnera wejdź na:  

www.my-clay.com



SALTO SYSTEMS

Partner w kontroli dostępu, na którym możesz polegać: 
www.saltosystems.com
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