
Intuitivní. 
Flexibilní. 
Prostě funkční.



Clay
By SALTO

Clay je elektronické cloudové řešení zamykání pro malé a střední 

podniky (MSP), které uživatelům nabízí lepší flexibilitu při správě 

přístupu. Aplikace Clay přijímá v reálném čase zprávy z produktu 

Clay a umožňuje tak pohodlné ovládání díky kombinaci intuitivní 

softwarové platformy s vysoce kvalitním a dobře navrženým 

hardwarem, který lze

snadno a rychle nainstalovat. To vše na základě modelu, kdy 

uživatel platí pouze za to, co využije. Jedná se o průkopnický 

produkt, který přináší malým a středním podnikům bezdrátové 

elektronické řízení přístupu. V porovnání s tradičními 

mechanickými řešeními nabízí mnohem lepší funkce i výkon a 

jeho flexibilní systém pro správu nevyžaduje instalaci softwaru ani 

nákup plně zapojeného elektronického produktu.

Clay by SALTO je snadné a 
bezpečné cloudové bezdrátové 
řešení zamykání pro malé a 
střední podniky. Revoluční design, 
použitelnost i funkce.
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Okamžité řízení přístupu. 
Dostupné odkudkoli.
Zcela bezdrátově.

3G Bezdrátová síť

Základna ClayIQ
Srdce produktu Clay

Aplikace 
Clay
Správa produktu 

Clay na cestách

Dveřní 
zámek 
Clay
Bez kabelů

Čip 
Clay

Čip RFID



„Clay je 
snadné 
bezdrátové 
cloudové řešení 
zamykání“
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Základna 
ClayIQ

Vložka Clay

Zesilovač Clay

Dveřní zámek 
Clay

Čip Clay

My-Clay.com

Aplikace Clay



Střední 
díl

ClayIQ
Srdce produktu Clay

Vždy pasuje
Držák základny ClayIQ 

se přizpůsobí vaší situaci. 

Můžete jej namontovat 

vodorovně nebo svisle, 

dle potřeby.

ClayIQ 
má srdce
Základna ClayIQ zabliká 

každých 5 minut zelenou 

kontrolkou, abyste věděli, 

že vše funguje, jak má.

Snadné zapojení
Základna ClayIQ si najde 

cestu do cloudu zcela 

sama. Stačí 2 šrouby, 

zásuvka a máte hotovo.
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Základna ClayIQ je středem vesmíru Clay.

Spojuje vaše bezdrátové zámky s účtem My-Clay 

v cloudu. Základnu ClayIQ stačí namontovat 

pomocí dodaného držáku, zapojit ji do elektrické 

zásuvky a aktivovat prostřednictvím účtu My-Clay.

Připojení
Základna ClayIQ nepoužívá síť Wi-Fi, ale připojuje 

se k internetu vlastním způsobem. Obecně lze 

říci, že základnu ClayIQ můžete nainstalovat 

všude tam, kde lze uskutečnit telefonní hovor 

z mobilního telefonu. Maximální vzdálenost k 

zámkům a vložkám Clay je 10 metrů, ale pokud 

potřebujete více, nabízíme Zesilovač Clay, 

kterým zvýšíte dosah až na 55 metrů.

Vzdálená místa
Pokud máte pouze jedny vzdálené dveře, 

základna ClayIQ je skvělý způsob, jak se vyhnout 

velkým investicím. Ke správě těchto dveří stačí 

základnu ClayIQ přidat do svého účtu My-Clay.

Žádné další náklady
Veškeré náklady na připojení k základně ClayIQ 

jsou zahrnuty ve vybraném předplatném. Žádná 

překvapení, žádné komplikace a nad vším máte 

absolutní kontrolu.

Připojuje se k…



Kvalita
SALTO

Dveřní zámek 
Clay
Žádná kabeláž

Dveřní zámky Clay pasují do všech 

typů dveří, instalují se bez vrtání a 

jsou plně bezdrátové. Zámky jsou 

dodávány v různých povrchových 

úpravách a v několika různých 

sadách klik, aby co nejlépe 

odpovídaly vnější úpravě vaší 

budovy.
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Životnost baterie
Výdrž baterií dveřního 

zámku Clay odpovídá 

40 000 otevření. To je 

zhruba 55 otevření 

denně po dobu 

2 let! Při poklesu 

kapacity vás účet 

My-Clay upozorní 

prostřednictvím 

zprávy SMS, e-mailu 

nebo zprávy push.

Rychlé zasílání zpráv
Dveřní zámky Clay 

jsou interaktivní. 

Snímače v zámku 

dokážou zjistit, zda 

jsou dveře otevřené, 

nebo v horším 

případě, zda je někdo 

otevřel bez platného 

pověření. V rámci 

účtu My-Clay.com si 

můžete nastavit, kam 

tyto zprávy zasílat.  

Vždy bezpečný 
odchod
Přestože je dveřní 

zámek Clay 

elektronický, nemusíte 

mít obavy o své 

bezpečí, jelikož se 

vždy dostanete ven.. 

Říkáme tomu funkce 

proti panice.

Velikosti
Dveřní zámek Clay je speciálně navržen tak, aby pasoval 

do skandinávských i evropských profilů dveří, a to včetně 

úzkoprofilových dveří s rámem. Funguje u převážné většiny 

evropských, skandinávských a švýcarských zadlabávacích zámků a 

vložek. Dveřní zámek Clay splňuje stupeň krytí IP55, takže může být 

umístěn také na vnější straně dveří.

Kvalita SALTO
Společnost Clay je hrdá na skutečnost, že pracuje s s hardwarem 

společnosti SALTO Systems. Řešení k řízení přístupu od společnosti 

SALTO je v rámci více než 13 000 projektů ve více než 90 zemích 

zabudováno do více než 1 500 000 dveří.

Povrchové úpravy
Společnosti SALTO nabízí širokou škálu povrchových úprav, včetně 

povlakování technologií PVD a barev RAL. Volitelně lze aplikovat 

také vrstvu BioCote,

která nabízí nepřetržitou antimikrobiální ochranu produktu a 

pomáhá snížit tvorbu mikroorganismů, včetně povrchových baktérií 

a plísní, až o 99,99 %.

Připojuje se k…



Kvalita
SALTO

Vložka Clay
Malá, rychlá, snadná

Instalace během 5 
minut
Instalace je tak rychlá, 

že celý proces instalace 

vložky Clay a základny

ClayIQ můžete zvládnout 

i během 15 minut. Tomu 

říkáme snadné a rychlé!

Plně odolná proti 
povětrnostním vlivům
Vložky Clay splňují třídu 

IP56, což znamená, že 

jejich fungování neovlivní 

teploty mezi -20 SDgrC 

a +65 SDgrC, prach ani 

déšť.

Životnost baterie
Baterie ve vložkách 

Clay mají výdrž 40 000 

otevření. To je zhruba 55 

otevření denně po dobu 

2 let! Při poklesu kapacity 

vás účet My-Clay 

upozorní prostřednictvím 

zprávy SMS, e-mailu nebo 

zprávy push.
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Elektronické vložky Clay jsou kompaktní, díky 

čemuž se jedná o ideální řešení pro téměř 

jakýkoli typ dveří, které není možné nebo nutné 

osadit obvyklou elektronickou klikou.

Velikosti
Vložky Clay jsou k dispozici pro všechny typy dveří, včetně těch 

s úzkými rámy. Jsou podporovány všechny typy zadlabávacích 

zámků, zámků RIM a visacích zámků s možností výběru různých 

profilů vaček a vložek: Euro, oválný britský a oválný australský. 

Všechny modely jsou dostupné ve dvojité nebo poloviční verzi.

Kvalita SALTO
Společnost Clay je hrdá na skutečnost, že pracuje s hardwarem 

společnosti SALTO Systems. Řešení k řízení přístupu od společnosti 

SALTO je v rámci více než 13 000 projektů ve více než 90 zemích 

zabudováno do více než 1 500 000 dveří. Společnost SALTO 

Systems se během 10 let stala světovou jedničkou na trhu v oblasti 

bezdrátových řešení řízení přístupu. Další informace naleznete na 

webu www.saltosystems.com.

Povrchové úpravy
K dispozici je 5 různých povrchových úprav: saténový chrom, 

leštěný chrom, povlakování PVD, leštěná mosaz, saténová mosaz 

s povlakováním PVD a ochrana BioCote®. Funkce proti panice. 

Vysoká bezpečnost díky vysoké odolnosti, tvrzená ochrana proti 

vrtání. Skryté upevňovací šrouby pro větší bezpečnost a krásnější 

vzhled. Vložky mohou být očíslovány. V souladu s normou SKG***.

Připojuje se k…



S či-
pem
RFID

Čip Clay
Seznamte se: váš nový klíč

Přidávání čipů
Chcete-li přidat nový 
čip, stačí vybrat jedny z 
vašich dveří a v průběhu 
zabezpečeného
2minutového časového 
oknajej přiložit k zámku. 
Po přidání je již navždy 
váš!

Blokování čipů
V případě, že někdo 
ztratí nebo nevrátí jeden 
z vašich čipů, můžete 
je snadno zablokovat 
prostřednictvím účtu 
My-Clay. Blokování 
probíhá v reálném čase 
bez zbytečných prodlev, 
přičemž pokud ztracený 
čip znovu získáte, můžete 
jej jednoduše opět 
odblokovat.

1 čip, 5 barev
Nejsme všichni stejní 
a společnost Clay to 
chápe. To je také důvod,
proč je čip Clay k 
dispozici v 5 barvách: 
šedé, bílé a 3 odstínech 
zelené!
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Čip Clay je nejmenší člen rodiny produktů Clay, 

který nejen dobře vypadá, ale je také velmi 

bezpečný. Srdce čipu je tvořeno nejbezpečnějším 

čipem RFID současnosti, čímž je zajištěno, že jej 

není možné okopírovat.

Bez baterií
Čip Clay je pasivní zařízení, což znamená, že nepotřebuje baterie. 

Pro komunikaci ho napájí dveřní zámek/vložka Clay, takže čipu 

Clay nikdy nedojde energie.

Vzhled
Při návrhu produktu Clay jsme si všimli, že čipy jsou obvykle poněkud 

jednotvárné. Rozhodli jsme se udělat čip Clay vzhledově krásný a 

v pěti barevných provedeních,   aby odpovídal vašemu osobnímu 

vkusu. 

Bezpečnost
Do svého systému můžete přidat libovolný čip Clay a nastavit jej 

tak, aby fungoval s dveřmi dle vašeho výběru. Technologii RFID s 

algoritmem AES využívá mnoho vládních a vojenských organizací.

Připojuje se k…



Větší
dosah

Zesilovač Clay
Rozšířené možnosti

1, 2 nebo tři
Mezi zámek a základnu ClayIQ můžete přidat až tři zesilovače. 

A to už pokryje poměrně rozsáhlou kancelář!

Bez konfigurování
Podobně jako ostatní komponenty systému Clay, ani zesilovač nevyžaduje 

žádnou konfiguraci nebo nastavení. Funguje jednoduše automaticky po 

zapojení.

Stěhování?
Pokud se přestěhujete do jiné kanceláře a vzdálenost mezi zámky Clay a 

základnou ClayIQ se zvětší, stačí přidat zesilovač a o nic dalšího se nemusíte 

starat.
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Zesilovač Clay umožňuje prodloužit vzdálenost 

mezi základnou ClayIQ a jednotlivými zámky. 

Základna ClayIQ a zámky od sebe mohou 

být běžně vzdáleny 1 až 10 metrů; přidáním 

zesilovače Clay vzdálenost rozšíříte o 15 metrů. 

Mezi základnu ClayIQ a zámek můžete přidat 

3 zesilovače, čímž dosáhnete maximální 

vzdálenosti až 55 metrů.

Bezdrátová síť
Zesilovač Clay je, 

podobně jako ostatní 

prvky instalace, plně 

bezdrátový. Zesilovač 

Clay je dodáván 

s napájecím 

adaptérem. Stačí ho 

připojit a je to.

Aktivační kód
K zajištění bezpečnosti 

a potvrzení, že 

zesilovač Clay 

přidáváte právě 

vy, zadáte do účtu 

My-Clay.com svůj 

aktivační kód. Produkt 

Clay vám pošle 

zprávu SMS a po 

jejím ověření zůstane 

zesilovač Clay 

připojen k vašemu 

účtu na neurčito.

Kontrolka LED
Zesilovač Clay má 

stejnou intuitivní 

oznamovací kontrolku 

LED jako základna 

ClayIQ. To znamená, 

že o správném 

fungování systému 

Clay se dozvíte nejen 

ze zpráv z účtu My-

Clay, ale také na 

základě vizuálního 

upozornění ze 

samotného zařízení.

Připojuje se k…



Systém My-Clay.com umožňuje vše, co byste od 

moderního cloudového řešení očekávali: žádná 

instalace softwaru, přizpůsobení na libovolné zařízení, 

zabezpečené přihlášení, intuitivní rozhraní. Můžete bez 

potíží spravovat zámky, lidi, zprávy a přístupová práva.

My-Clay.com
Správa zámků v cloudu

Bezpečnost
Společnost Clay 

klade velký důraz na 

bezpečnost. Také proto 

jsme do všech našich 

komponent začlenili 

ta nejmodernější 

bezpečnostní opatření 

a co je důležitější: trvale 

je aktualizujeme. Nejsou 

vždy vidět, ale vždy tam 

jsou.

Vzdálené otevírání 
dveří
Jednou ze skvělých a 

užitečných vlastností 

produktu Clay je 

možnost vzdáleného 

otevírání dveří 

pomocí zabezpečené 

technologie ověřování 

jednorázovým heslem 

(OTP). Nemusíte ji 

potřebovat denně, ale 

nikdy nevíte, kdy se může 

hodit.

Libovolné zařízení, 
libovolná platforma
Účet My-Clay.com 

byl vyvinut tak, aby 

podporoval všechny 

nejnovější prohlížeče, 

zařízení a operační 

systémy. Od systému 

iOS po Windows a od 

notebooku po tablet 

iPad.

16 | Clay by SALTO



Z pohodlí
pohovky

Z pohodlí
kanceláře

Řídicí panel
V účtu My-Clay.com máte prostřednictvím řídicího panelu vždy na 

dosah aktuální informace a vzdálenou správu všech komponent 

Clay.

Najdete tam vše: Stav dveří, poslední vstupy a události, poplachy a 

možnost otevření a uzavření dveří na dálku.

Přístupová práva, kdo, kde, kdy…
Běžný klíč nedokáže měnit přístupová práva za chodu. S účtem 

My-Clay.com máte možnost individuálně rozhodnout, kdo může 

vstoupit, kdy a kam. A ke změně se stačí přihlásit k účtu, provést 

požadované změny a je to. Není potřeba aktualizovat čip ani 

dveřní zámek Clay. Dokáže tohle váš stávající zámek?

Zasílání zpráv
V rámci účtu My-Clay.com je k dispozici středisko zpráv, ve kterém 

si můžete nakonfigurovat zasílání zpráv. Například kdo, kdy a kam 

vstoupil nebo zprávu o tom, že dveře zůstaly otevřené. Kromě toho 

může mít každá zpráva své vlastní příjemce a odeslat ji lze v jednom 

ze 3 formátů: jako e-mail, zprávu SMS nebo push aplikace.

Připojuje se k…



Na
cestách

Aplikace Clay
Správa systému Clay na cestách
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Blokování čipů
V případě, že někdo ztratí nebo nevrátí jeden z vašich čipů, můžete 

je snadno zablokovat prostřednictvím aplikace Clay. Blokování 

probíhá v reálném čase bez zbytečných prodlev, přičemž pokud 

ztracený čip znovu získáte, můžete jej jednoduše opět odblokovat.

Zamykání dveří
Dveře ovládané systémem Clay můžete nastavit do tzv. režimu 

kanceláře, což znamená, že v určitých hodinách budou dveře vždy 

odemčeny. Po odchodu z kanceláře se může stát, že si nebudete 

jisti, zda jsou vaše dveře ještě stále v režimu kanceláře nebo ne. 

Žádné obavy! Stačí pomocí aplikace Clay dveře nastavit do 

běžného režimu a tím je všechny okamžitě zamknout.

Vzdálené otevírání dveří
Jednou ze skvělých, ale opravdu funkčních vlastností aplikace 

Clay je možnost vzdáleného otevírání dveří pomocí zabezpečené 

technologie ověřování jednorázovým heslem (OTP). Třeba ji 

nebudete potřebovat denně, ale nikdy nevíte, kdy se může hodit.

Stáhněte si aplikaci Clay 

K dispozici pro všechny hlavní mobilní platformy.

Aplikace Clay je dostupná pro systém iOS, 

Android a Windows Phone a umožní vám 

pohodlně spravovat váš systém Clay, i když jste 

na cestách. Nabízí všechny funkce, ke kterým 

chcete mít přístup odkudkoli a kdykoli.

Připojuje se k…



Přesvědčte 
se na vlastní 
oči!
Abychom vám ukázali funkce produktu Clay 
a jednoduchost jeho instalace, natočili jsme 
dvouminutové video. 
Naskenujte si uvedený kód QR mobilním zařízením a 
podívejte se!

KEEP IT CLOSE!

CLAY
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Intuitivní. 
Flexibilní. 
Prostě funkční.
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Centrála společnosti Clay
Kraanspoor 48, 1033 SE Amsterdam, 
Nizozemsko
e-mail: info@my-clay.com

www.my-clay.com

SALTO Systems HQ, Španělsko
Oiartzun, Španělsko
Tel. +34 943 344 550

e-mail: info@saltosystems.com

www.saltosystems.com

SALTO Systems, Velká Británie
Holywell Business Park, Southam, Velká 
Británie
Tel. +44 01926 811979

e-mail: info.uk@saltosystems.com

www.saltosystems.co.uk

SALTO Systems, USA
Atlanta GA, USA
Tel. +1 770 452 6091

e-mail: info@salto.us

www.salto.us

SALTO Systems, Asie
Singapur
Tel. +65 6557 22 55

e-mail: info.asia@saltosystems.com

www.saltosystems.com

SALTO Systems, Austrálie
Waterloo – Sydney, Austrálie
Tel. +61 1 3007 39959

e-mail: info.sydney@saltosystems.com

www.saltosystems.com.au

SALTO Systems, Austrálie
Melbourne, Austrálie
Tel. +61 1 3007 39959

e-mail: info.melbourne@saltosystems.

com

www.saltosystems.com.au

SALTO Systems, Kanada
Notre-Dame-de-L'lle-Perrot, Kanada
Tel. +1 (514) 616 2586

e-mail: info@saltosystems.ca

www.saltosystems.ca

SALTO Systems, Německo
Gevelsberg, Německo
Tel. +49 (0) 2332/55116-0

e-mail: info.de@saltosystems.com

www.saltosystems.de

SALTO Systems, Mexiko
Cancún, Mexiko
Tel. +52 998 892 8752

e-mail: info.mexico@salto.us

www.saltosystems.us

SALTO Systems, Střední východ
Dubaj, Spojené arabské emiráty
Tel. +971 48 811 050

e-mail: info.me@saltosystems.com

www.saltosystems.com

SALTO Systems, Nizozemsko
Amsterdam, Nizozemsko
Tel. +31 206 353 100

e-mail: info.nl@saltosystems.com

www.saltosystems.nl

SALTO Systems, Dánsko
Kalundborg, Dánsko
Tel. +45 48 44 88 11

e-mail: info.nordic@saltosystems.com

www.saltosystems.dk

SALTO Systems, Norsko
Oslo, Norsko
Tel. +47 21 64 11 07

e-mail: info.no@saltosystems.com

www.saltosystems.no

SALTO Systems, Finsko
Vantaa, Finsko
Tel. +358 40 6810 103

e-mail: info.fi@saltosystems.com

www.saltosystems.com

SALTO Portugalsko
Porto, Portugalsko
Tel. +351 220 937 508

e-mail: info.portugal@saltosystems.com

www.saltosystems.com

EVVASALTO ACCES AB
Huddinge, Švédsko
Tel. +46 (0)8-555 982 00

e-mail: sverige@evvasalto.es

www.evvasalto.se

SALTO Systems, Francie
Nanterre, Francie
Tel. +33 (0) 1 55 17 13 70

e-mail: info.fr@saltosystems.com

www.saltosystems.fr

SALTO Systems, Itálie
Bologna, Itálie
Tel. +39 051 612 17 15

e-mail: info.it@saltosystems.com

www.saltosystems.it

SALTO Systems, Švýcarsko
Eschlikon, Švýcarsko
Tel. +41 71 973 72 72

e-mail: info.ch@saltosystems.com

www.saltosystems.ch

SALTO Systems, Polsko
Warszawa, Polsko
Tel. +48 222 112 204

e-mail: info.pl@saltosystems.com

www.saltosystems.pl

SALTO Systems, Slovensko
Bratislava, Slovensko
Tel. +48 222 112 204

e-mail: info.sk@saltosystems.com

www.saltosystems.sk

SALTO Systems, Česká republika
Praha, Česká republika
Tel. +420 734 258 882

e-mail: info.cz@saltosystems.com

www.saltosystems.com

Obchodní zástupci
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