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DANALOCK
Open the door to the latest in home security with the
Danolock electronic smart lock.
Smart lock. Smart home.
Smart living.
www.saltosystems.com
www.danalock.com
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DANALOCK
Khóa cửa thông minh Danalock giúp nâng cấp bộ khóa cửa
truyền thống bằng hệ thống điện tử cho phép bạn sử dụng
điện thoại thông minh để kiểm soát cửa và người sử dụng.
Dễ dàng cài đặt và sử dụng, Danalock là kiểu mẫu lý tưởng
khi nói về khoá cửa của một ngôi nhà thông minh.
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SMARTEN UP YOUR HOME

Danalock V3 là phiên bản đời thứ 3 được nghiên cứu và phát triển theo phản hồi,
yêu cầu của những người dùng trước đây. Ngoài ra, Danalock sử dụng công nghệ
mới nhất về bảo mật dữ liệu và tích hợp công nghệ nhà thông minh.
Nhỏ hơn, mạnh hơn, dễ dàng cài đặt hơn, Danalock V3 đang dẫn đầu trong thị
trường và hiện đang thiết lập các tiêu chuẩn mới về khoá cửa thông minh cho
những năm tới.
Dễ dàng sử dụng
Với Danalock, việc chia sẻ quyền mở cửa với
người thân và bạn bè trở nên cực kỳ dễ dàng.
Bạn sẽ nhận được thông báo khi khóa được sử
dụng và biết được ai là người đang sử dụng
khóa. Danalock còn có nhiều tính năng ấn tượng
khác giúp loại bỏ các vấn đề bất tiện với chìa
khoá cơ.
Và ngoài ra, Danalock cảm nhận được sự hiện
diện của bạn khi tới gần và biết khi nào nên mở
hoặc khóa cửa.

Cài đặt đơn giản
Bạn hoàn toàn có thể tự
lắp Danalock đặt trong
vòng 10 phút hoặc ít hơn.

Tối giản,
nhưng an toàn

Tương thích với hầu hết
các chuẩn Smarthome

Danalock có vẻ ngoài đơn
giản, tinh tế, nhưng mang
đến công nghệ bảo mật
tiên tiến nhất cho căn nhà
của bạn.

Khả năng tương thích luôn
là tính năng nổi trội của sản
phẩm khóa Danalock.
Danalock hiện đang là nền
tảng linh hoạt nhất và đang
thiết lập các tiêu chuẩn mới
về khả năng tương tác đa
nền tảng.

Danalock - Residential lock

EASY ACCESS
QUẢN LÝ THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH, KHÁCH TỚI THĂM NHÀ, VÀ GIÚP VIỆC
MÀ KHÔNG CẦN ĐƯA HỌ CHÌA KHÓA.
Các hộ gia đình ngày nay phải quản lý rất nhiều công việc: con cái đi học và về nhà; quản lý người giúp
việc, người trông trẻ. Do đó, việc sử dụng chìa khóa để giải quyết tất các nhu cầu trên đã trở nên quá bất
tiện và không an toàn.
Danalock cung cấp giải pháp quản lý đơn giản và có thể điều chỉnh một cách nhanh chóng và dễ dàng.
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App điện thoại giúp việc quản lý nhà trở nên
thuận tiện hơn rất nhiều.
Khách đến nhà có thể đến và đi chỉ với sự xác nhận
của chủ nhà qua điện thoại.

Hủy bỏ các quyền truy cập khóa ngay lập
tức.
Với Danalock, bạn có thể ngay lập tức hủy quyền
truy cập khóa từ người người khác qua điện thoại.

Dễ dàng chia sẻ quyền mở cửa.
Thông qua tin nhắn, email, và nhiều cách khác, bạn
có thể chia sẻ quyền truy cập cho gia đình, bạn bè và
cũng như người giúp việc hoặc người trông trẻ.

Cập nhật thông báo tức thời.
Danalock ngay lập tức gửi thông báo cho bạn về
người vừa mở cửa – tính năng hoàn hảo để biết
vợ/chồng hay con của bạn đã về nhà hay chưa.

Giới hạn quyền mở cửa tạm thời.
Quyền mở cửa có thể được chủ nhà chia sẻ với
người dùng khác trong khoảng thời gian giới hạn.
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NO HANDS NEEDED

VỚI DANALOCK, BẠN KHÔNG CẦN DÒ DẪM TÌM KIẾM CHÌA KHÓA TRONG CẶP
HOẶC TRONG TÚI XÁCH CỦA BẠN NỮA.

Khóa Danalock có thể phát hiện được sự hiện diện của bạn và biết khi nào nên mở khóa cửa.
Ngoài ra, bạn có thể dễ dàng cài đặt lịch để cửa tự động khóa mà không cần mất thời gian để kiểm tra
xem mình đã khoá cửa hay chưa.
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Tính năng hỗ trợ xoay khóa.
Chỉ cần xoay nhẹ tay cầm, Danalock sẽ nhận ra và tự động xoay khóa để mở hoặc khóa cửa cho người dùng. Đây là
một giải pháp hữu dụng đối với người già hoặc những người bị giảm khả năng vận động.

Tự động mở khóa khi bạn đến gần cửa.
Việc vào nhà trở nên dễ dàng hơn khi tính năng tự động
mở khóa được kích hoạt.
Khả năng phát hiện vị trí sẽ xác định khi bạn vào vùng
mở khóa tự động (cách Danalock khoảng 500 - 1000m)
và sẽ mở khóa cửa khi bạn ở trong phạm vi Bluetooth cách cửa của bạn trong khoảng 0 - 5m.

Tự động khóa cửa khi bạn ra khỏi nhà.
Khóa Danalock giúp bạn yên tâm hơn với tính năng
thiết lập thời gian tự động khóa cửa sau khi bạn ra khỏi
nhà.
Một số tính năng có thể bị ảnh hưởng bởi loại điện thoại
thông minh bạn sử dụng hoặc chất lượng tín hiệu trong
việc xác định vị trí người dùng.
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EASY TO INSTALL
TRẢI NGHIỆM DANALOCK TẠI NHÀ CHỈ CẦN CHƯA ĐẾN 10 PHÚT LẮP ĐẶT
Danalock được thiết kế để đơn giản hóa tối đa cho việc lắp đặt và phù hợp với hầu hết các loại cửa hiện có
trên thị trường Việt Nam.

Tương thích với các loại trục khóa tiêu chuẩn
quốc tế
Khóa Danalock tương thích với các loại trục khóa EURO,
Scandinavia và ANSI.
Danalock có thể được trang bị thêm mà không cần phải
khoan hay đục khoét cũng như để lại bất kỳ dấu vết nào.
trên cửa của bạn.
Dễ dàng thiết lập trực tiếp từ điện thoại
của bạn.
Việc thiết lập là vô cùng dễ dàng. Bạn chỉ cần tải xuống
ứng dụng Danalock trên điện thoại và mất vài giây làm
theo hướng dẫn để thiết lập tài khoản Danalock cho
mình.
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ON ANY TYPE OF DOOR

Danalock Universal Module
Bộ điều khiển Danalock Universal Module là một
thiết bị đặc biệt cho phép bạn điều khiển các cửa
chạy điện như cửa cuốn gara, khóa từ, cổng, cửa
sổ, mành cửa sổ, v.v ...

Universal module
Truy cập dễ dàng
và an toàn

Kiểm soát hoàn
toàn tất cả khóa
cửa chạy điện

An ninh
tuyệt đối

Áp dụng công nghệ khóa thông minh
cho mọi loại cửa
Thống kê
lịch sử ra vào

Các thiết bị điện trên đều được tích
hợp trên hệ sinh thái Danalock cho
phép người dùng vận hành chúng
tương tự như với khóa Danalock.
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SUBTLE, YET SECURE.
Không cần trang bị đèn nhấp nháy hay các bộ phận điện tử dễ nhìn thấy để cảnh báo người ngoài rằng
ngôi nhà của bạn đang được bảo vệ bởi một trong những giải pháp khóa điện tử công nghệ tiên tiến nhất
trên thị trường.
Vẻ đẹp của Danalock đến từ bên trong. Danalock có vẻ ngoài đơn giản nhưng tinh tế và mang đến công
nghệ bảo mật tinh xảo nhất cho sự an toàn của ngôi nhà của bạn.
Không hề có dấu vết để lộ rằng ngôi nhà
của bạn được bảo vệ bới công nghệ thông
minh.
Với Danalock, cánh cửa của bạn trông giống như
một cánh cửa bình thường và không có dấu hiệu gì
về việc nó được vận hành bới khóa thông minh.

Luôn luôn sẵn sàng.
Chìa khóa cơ có thể được sử dụng trong trường
hợp bạn quên điện thoại thông minh hoặc bị mất
điện thoại hoặc điện thoại hết pin.

An toàn từ bên trong.
Danalock được đặt ở mặt trong của cánh cửa, giúp
tránh được các sự phá hoại hay điều kiện thời tiết
bất lợi cho việc vận hành khóa.

Tiêu chuẩn bảo mật tiên tiến nhất.
Danalock sử dụng phương thức mã hóa tiên tiến
nhất - AES256 - để truyền tải dữ liệu và TPM –
Trusted Platform Module - để lưu trữ khóa mã hóa.
Mức bảo mật cao này đang được các công ty như
Apple, Amazon, Google Nest và nhiều công ty
khác sử dụng.
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SMART HOME

KẾT HỢP VỚI MỌI LOẠI CHUẨN NHÀ THÔNG MINH
Nếu bạn đang có sẵn hệ thống các thiết bị thông minh trong nhà như bộ điều chỉnh
nhiệt độ, đèn, hệ thống báo động, khóa thông minh Danalock vẫn sẽ hoạt động trơn tru
cùng với các thiết bị này.
Các thiết bị thông minh nhất sẽ hoạt động cùng nhau để mang lại sự thoải mái, tiện lợi
và tiết kiệm chi phí cho người dùng.
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DANALOCK INTEGRATIONS

KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH LUÔN LÀ TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA CÁC SẢN
PHẨM DANALOCK.
Danalock V3 hiện đang là nền tảng linh hoạt nhất và đang thiết lập các tiêu chuẩn mới
về khả năng tương tác đa nền tảng.
Khóa Danalock có thể cảm nhận bạn đang ở gần và kích hoạt các thiết bị cần thiết
trong ngôi nhà thông minh của bạn.

Tích hợp công nghệ Z-wave và Zigbee
Danalock cung cấp các phiên bản Z-Wave và Zigbee khác nhau. Điều này cho phép khóa tích hợp được
với hệ sinh thái smart home khác nhau như Apple HomeKit, Amazon Alexa, Nest, IFTTT, Harmony, v.v…
Danalock V3 đóng vai trò kích hoạt hệ thống nhà thông minh của bạn ngay khi bạn mở khóa cửa.

Tích hợp với nền tảng Airbnb

SDK và API

Tích hợp khóa cửa thông minh Danalock với nền tảng
Airbnb cho phép bạn chia sẻ trực tiếp quyền truy cập
khóa tới điện thoại của khách thuê trong khoảng thời
gian mà ngôi nhà đã được thuê mà không cần phải
giao chìa khóa. Sau khi hết thời hạn thuê cho phép,
khách sẽ không thể tiếp tục sử dụng căn hộ nữa.

Danalock cung cấp SDK và API đầy đủ để dễ
dàng tích hợp với đối tác và các hệ thống hiện
có như nhà tự động, nền tảng đặt chỗ…
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TECHNICAL DATA

DANALOCK V3
Khóa Danalock đã được thiết kế để đơn giản hóa tối đa cho việc
lắp đặt vào hầu hết các loại cửa hiện có trên thị trường.
Bạn chỉ cần gắn cố định giá đỡ, đặt khóa Danalock lên và xoay để lắp khóa Danalock vào.

Kích thước sản phẩm
59mm x 59mm x 67mm
Trọng lượng không bao gồm pin

Pin

Radio

Vật liệu

4.58 ounces/130g

4 pin CR123A

BLE/Homekit/Zigbee/Z-ware

Nhôm anodized /ABS

Trọng lượng bao gồm pin

Tuổi thọ trung bình của pin

Màu sắc

Bao ngoài

6.89 ounces/195

Xấp xỉ 9000 vòng/ năm

Bạc

Nhôm anodized

Trục khoá / Khoá tương thích

Trục khoá EURO

Khóa Scandinavia

Khóa Deadbolt US

SALTO DCE1 cylinders

Các loại chuẩn Scandinavia

Các khóa Deadbolt chuẩn Mỹ như :

SALTO DCE2 cylinders

Hager

Các loại Danalock cylinders
khác

Baldwin
Defiant
Emtek
Kwikset
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DANALOCK PRODUCT PLATFORM
DANALOCK KHÔNG CHỈ LÀ MỘT SẢN PHẨM VỀ KHÓA
Mà còn cung cấp nhiều tính năng khác cho ngôi nhà của bạn với nhiều phụ kiện đi kèm

Danapad
Danapad là bàn phím truy cập thông minh, không dây, dễ cài đặt, cho phép chủ nhà và doanh nghiệp quản lý
mở cửa một cách an toàn đối với nhân viên, dịch vụ vệ sinh, dịch vụ thú nuôi và những người không có điện thoại
thông minh minh như trẻ em, người già, hoặc khách đến thăm.

Danabridge
Danabridge giúp kết nối và kiểm soát Danalock từ
mọi nơi trên thế giới.
Người dùng có thể thực hiện mở hoặc khóa cửa từ xa
và xem trạng thái pin Danalock trong thời gian thực từ
bất cứ đâu.
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ABOUT US

SALTO SYSTEMS
ONE JUMP AHEAD

Từ năm 2001, SALTO đã và đang cung cấp giải
pháp quản lý an ninh ra vào hiện đại và tiên tiến
bậc nhất trên thị trường - không dây, không chìa
khoá (wire-free, keyless).
Với việc tạo ra thẻ mở cửa lưu trữ thông tin
(data-on-card) dựa trên hệ thống SALTO Virtual
Network (SVN), SALTO đã cách mạng hoá giải
pháp an ninh ra vào trên toàn thế giới, đặt ra tiêu
chuẩn mới trong ngành.
Các sản phẩm của SALTO đa dạng và linh hoạt.
Đảm bảo hệ thống sẽ phù hợp với tất cả thị
trường: từ doanh nghiệp, văn phòng, chính phủ
cho tới bệnh viện, trường học, địa điểm công.
cộng và khách sạn.

Luôn cải tiến và không ngừng phát triển , chỉ
trong vòng 10 năm, SALTO đã trở thành nhà
cung cấp giải pháp an ninh - khoá điện tử thông
minh lớn số 1 tại Châu Âu. Và đang cạnh tranh
vị trí nhà cung cấp lớn nhất trên thế giới hiện nay
(Theo số liệu của IHS Markit).
Ngoài trụ sở chính tại Oiarztun, Tây Ban Nha,
SALTO có văn phòng đại diện tại 30 quốc gia
trên toàn thế giới. Các sản phẩm của hãng được
sử dụng hơn 90 nước với gần 5 triệu điểm cửa và
30 triệu người sử dụng hàng ngày.
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SALTO

REGUS - TP.HCM, HÀ NỘI

THE EXECUTIVE CENTRE - TP.HCM

FURAMA VILLAS - ĐÀ NẴNG

GRAND HỒ TRÀM - VŨNG TÀU

THE INTERCONTINENTAL - PHÚ QUỐC
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PALM GARDEN RESORT - HỘI AN

PREMIER VILLAGE - PHÚ QUỐC

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU TẠI

VIỆT NAM

SALTO được tin tưởng và sử dụng cho
các dự án hàng đầu tại châu Âu và trên
toàn thế giới. SALTO đảm bảo cho
những toà nhà đòi hỏi độ an toàn bảo
mật cao nhất tới những nơi đòi hỏi sự
tinh tế, thiết kế đẹp mắt.

MAJESTIC SAIGON - TP. HCM

Với hơn 10 năm kinh nghiệm phục vụ,
cung cấp giải pháp cho các tập đoàn,
khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp tại
thị trường Việt Nam. SALTO tự tin có
thể thoả mãn các yêu cầu về phân cấp
quản lý cũng như các yêu cầu khắt khe
về thẩm mỹ cho khách hàng.
FLC RESORT - QUY NHƠN

NOVOTEL - ĐÀ NẴNG

FUSION MAIA - ĐÀ NẴNG
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