
РОЗУМНЕ
РІШЕННЯ
ЗАМИКАННЯ



| Що таке ENTR? |

Зручність

Контроль

Безпека



Отримайте безпеку,
зручність та
“розумний” контроль
Простота перетворення наявного
механічного замка до рішення контролю
доступу.

Просто зніміть свій старий циліндр та
встановіть замість нього циліндр ENTR.

Відтепер Ви маєте електронний
контроль доступу.



Загальний вигляд
циліндру

Зсередини приміщення Ззовні приміщення



• Мобільний додаток для
відмикання/замикання Ваших
дверей та адміністрування
прав доступу

• Настінний зчитувач відбитків
пальцю

• Настінна сенсорна кодова
панель

• Пульт дистанційного керування

Додаток для
смартфону

Настінний зчитувач
відбитків пальцю

Настінна сенсорна
кодова панель

Пульт дистанційного
керування

| Пристрої керування|
Зручність



• Ніколи не опинитись перед
заблокованими дверима

• Позбавитись від
необхідності носити ключ

| Вільний від ключів|
Зручність



• Кожні двері придатні до
встановлення ENTR

• Просто замініть свій старий
циліндр

• Простий монтаж − без дротів,
без свердлування

• Просте та інтуїтивне
функціонування

• Підходить до різної фурнітури

• Потрібна допомога?
Звертайтесь до найближчого
Локсмайстер центру

| Простота монтажу| Зручність



• Функціонування від батареї – не
залежить від зовнішнього
живлення та кабелів

• Акумуляторна батарея –
залишайтесь “зеленим” та
позбудьтесь від купівлі
батарейок

• Попередження про низький
рівень акумулятора – ENTR
дасть Вам знати, коли треба
зарядити акумулятор

• Можливе використання
дротового або бездротового
зарядного пристрою

| Завжди готовий| Зручність



• Просте створення
eKey (електронного
ключа)

• Проста відміна або
видалення eKey

• Просте та безпечне
керування доступом до
Вашого дому

З МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ
ВИ ЗАВЖДИ ЗНАЄТЕ, ХТО
МАЄ ДОСТУП

Додаток для
смартфону

| Під Вашим контролем | Контроль



НАСТІННИЙ ЗЧИТУВАЧ
ВІДБИТКІВ ПАЛЬЦЮ
ПІДТРИМУЄ ДО 20
КОРИСТУВАЧІВ

Просто додавати,
змінювати або
видаляти користувачівНастінний зчитувач

відбитків пальцю

| Під Вашим контролем | Контроль



Простий монтаж та
програмування

СЕНСОРНА КОДОВА
ПАНЕЛЬ ПІДТРИМУЄ ДО
20 КОРИСТУВАЧІВ

Настінна
сенсорна кодова

панель

| Під Вашим контролем | Контроль



Просте блокування
пультів в разі втрати

ЦИЛІНДР
ПІДТРИМУЄ ДО 20
ПУЛЬТІВ
ДИСТАНЦІЙНОГО
КЕРУВАННЯ

Пульт
дистанційного

керування

Контроль| Під Вашим контролем |



| Використайте свій смартфон|

Керування ENTR з смартфону:
• Відмикати та замикати двері за

допомогою Вашого телефону
• Налаштовувати ENTR відповідно до

потреб та переглядати статус: тихий
режим, автоматичне/ручне
замикання, рівень акумулятору

• Завжди під контролем –простим
натисканням кнопки Ви знаєте, хто
має ключ від Ваших дверей та коли
цей ключ має доступ

Контроль



| Циліндр стандарту High Security |

• Отвір для ключа ззовні –
виглядає як звичайний
циліндр

• Резервне відмикання
механічним ключем

• Патентована технологія

• Циліндр Mul-T-Lock
стандарту High Security
cylinder – підтверджені
характеристики

Безпека



| Ніколи не втратите свій ключ |

• Втратили свій пульт
дистанційного керування
або телефон? Все
нормально, Вам непотрібно
міняти свій замок

• Просто видаліть втрачений
пульт – після видалення він
не буде відмикати двері.
Замініть його на новий

• Просто відмініть свій
втрачений смартфон у
своєму замку. Після відміни
він не буде мати доступу

Безпека



| Для інформації | Технічні характеристики

Категорія Характеристики
Циліндр (дверний пристрій)

Технологія зв'язку циліндру зі смартфоном
Bluetooth Smart Technology Bluetooth 4.0

Частота зв'язку між циліндром та
пристроями керування (кодова панель,
зчитувач відбитків пальцю, пульт
дистанційного керування)

2.4 ГГц

Тип батареї Lithium-ion акумулятор

Напруга та ємність батареї 7.4 В, 2600 мА/г

Напруга зарядки 12 В постійного струму, 1 A

Розміри 150 мм x 55 мм x 54 мм

Вага 380 г

Температура середовища -10°C … +50°C

Клас захисту IP44

Підтримка мобільного додатку
iOS 7 та вище; мінімально iPhone 4S
Android 4.3 та вище; мінімально Nexus4,
Samsung S3, Galaxy Note



Категорія Характеристики
Настінна кодова панель/Зчитувач відбитків

Тип елементів живлення 2 елемента стандарту AA  Alkaline

Розміри 140 мм x 50 мм x 40 мм

Вага 150 г

Температура середовища -20°C … +60°C

Клас захисту IP55

Пульт дистанційного керування

Тип елементу живлення Літієвий елемент CR2032 Lithium

Розміри 60 мм x 30 мм x 8 мм

Вага 30 г

Температура середовища -20°C … +60°C

Клас захисту IP55

| Для інформації | Технічні характеристики



Категорія Характеристики
Автономний зарядний пристрій

Тип батареї Lithium-ion акумулятор

Напруга та ємність батареї 7.4 В 3200 мА/г

Напруга зарядки 5 … 12 В постійного струму, 1 A

Вихідна напруга 12 В постійного струму, 1 A

Розміри 160 мм x 60 мм x 30 мм

Вага 320 г

Дротовий зарядний пристрій

Вхідна напруга 110 … 220 В змінного струму 50/60 Гц

Вихідна напруга 12 В постійного струму, 1 A

Dimensions 71mm x 86mm x 47mm

Вага 40 г

| Для інформації | Технічні характеристики



Сертифікація
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating
in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques

EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and
services;
Part 1: Common technical requirements

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-
09)

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);
Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment;
Part 17: Specific conditions for Broadband Data Transmission Systems

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-
09)

Information technology equipment - Safety -- Part 1: General
requirements, Amendment 12 EN 60950-1:2006/A12:2011

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-1:
Generic standards – Immunity for residential, commercial and light-
industrial environments

EN 61000-6-1:2007

Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-3:
Generic standards – Emission standard for residential, commercial and
light-industrial environments

EN 61000-6-3:2007

Building Hardware ― Mechatronic cylinders ―
Requirements and test methods EN 15684

Radio and telecommunications terminal equipment R&TTE

Restriction of Hazardous Substance RoHS

| Для інформації | Технічні характеристики



| Підсумки |

Відчуй себе вільним від ключів

Вирішуйте самі, кому, коли та
куди мати доступ

Ви можете розраховувати на нас,

Зручність

Контроль

Безпека  



MUL-T-LOCK® 
ENTR™ Touchpad 
(з циліндром)

MUL-T-LOCK®  
ENTR™ Fingerprint 
(з циліндром)

МОНТАЖ

MUL-T-LOCK® 
ENTR™ 
(з циліндром)

MUL-T-LOCK® 
ENTR™ 
з пультом ДК 
(з циліндром)

plastmarket.com.ua



ДЯКУЄМО!

За більш детальною інформацією звертайтесь до нас Генеральний імпортер Mul-T-Lock в Україні

plastmarket.com.uaplastmarket.com.ua


