
Циліндри замкові MUL-T-LOCK Classic

-   Циліндри MUL -T-LOCK Classic класу High Security
-   Відповідає вимогам стандарту ISO 9001
-   Сертифіковано в Україні за ДСТУ EN 1303:2004
-   Патентована технологія «Подвійний телескопічний пін»
-   Запатентований ребристий плуг
-   Захист від свердлування забезпечують титанові стержні та загартований пін
-   Абсолютний захист від зламу методом бампінгу, відмикання відмичками
-   Кількість кодових комбінацій 3 200 000
-   Підсилений ХР-пластиною корпус
-   Виготовлення систем «Один ключ» та «Майстер-ключ»
-   Персональна кодова картка
-   Двосторонній ключ з інтерактивним елементом та нарізкою для телескопічних пінів
-   Виготовлення ключа тільки за наявністю кодової картки
-   Широкий асортимент довжин та симетрій
-   Варіанти: односторонній та двосторонній, ключ-ключ та ключ-тумблер, з язичком або шестернею
-   Обробка корпусу: матовий хром, латунь
-   Обробка тумблеру: матовий хром, латунь, антична бронза
-   Опції: системи 3in1 «Світлофор» та VIP
-  Можливість виготовлення циліндрів у системі MUL-T-LOCK®  Modular

-   Комплектація – 3 ключі та кодова картка
-   Довговічний та зручний в експлуатації
 

 

Classic (класік) є основною моделлю циліндрів MUL-T-LOCK (мультілок). На її основі та на її принципах 
базується виробництво й ряду інших моделей MUL-T-LOCK (мультилок).
Технологічною особливістю, яка вигідно вирізняє  MUL-T-LOCK Classic (мультілок класик) від ряду інших 
замкових циліндрів, полягає у системі телескопічних пінів. В MUL-T-LOCK Classic (мультлок класік) 
секретність циліндра задається не одинарними, а подвійними секретними елементами – пінами 
(технологія «Double pin», яка забезпечує понад 3 200 000 комбінацій ключа). Це значить, що один пін 
розміщений всередині іншого, завдяки чому досягається надзвичайно висока стійкість до зламу 
циліндру. Застосування телескопічних пінів та ребристого плуга робить неможливим відкриття циліндра 
відмичками, насильне відмикання неправильно нарізаним ключем.
Зазначена технологія була розроблена і запатентована компанією MUL-T-LOCK (мультилок) і успішно 
використовується нею протягом багатьох років.
MUL-T-LOCK Classic (мультілок класик) High Security циліндр має захищений профіль ключа. Дублікати 
для MUL-T-LOCK Classic (мультілок класик)  виготовляються за персональною кодовою карткою у 



авторизованих сервіс-центрах MUL-T-LOCK (мультилок).

Як і інші моделі циліндрів MUL-T-LOCK(мультилок), Classic пристосований для об’єднання у системи 
«Один-ключ» та «Майстер-ключ». При виготовленні системи «Майстер-ключ» існує можливість 
використання бокових пінів, що дозволяє розробляти складні та великі серійні системи.
Серед можливостей MUL-T-LOCK(мультлок) Classic - застосування системи 3in1 «Світлофор», що дає 
можливість швидко й самостійно перекодувати циліндр у разі необхідності. До комплекту входить 3 
ключі з зеленими мітками, 1 ключ з жовтою міткою, 1 ключ з червоною міткою, кодова картка.
Система «Світлофор» 3in1 надає замковому циліндру 3 цикли життя.
1 цикл «зелений» - користування ключами з зеленими мітками, при цьому ключі з жовтою та 
червоною міткою зберігаються в упаковці запечатаними. 

2 цикл «жовтий» - у разі втрати ключа з зеленою міткою, слід відкрити упаковку ключа з жовтою 
міткою, 1 раз закрити та відкрити циліндри жовтим ключем, тим самим здійснити перекодування 
циліндру з зеленої комбінації на жовту. Така операція відмінить доступ до циліндру зеленого ключа. При
необхідності, виготовити додаткові жовті ключі у найближчому сервісному центрі MUL-T-
LOCK(мультилок).

3 цикл «червоний» - при втраті ключа з жовтою міткою, необхідно відкрити упаковку ключа з 
червоною міткою, 1 раз закрити та відкрити циліндри червоним ключем, тим самим здійснити 
перекодування циліндру з жовтої комбінації на червону. Така операція відмінить доступ до циліндру 
зеленого та жовтого ключа. При необхідності, виготовити додаткові червоні ключі у найближчому 
сервісному центрі MUL-T-LOCK(мультилок).

Перекодування можливе лише у вказаній послідовності. Після користування «жовтим» і «червоним» 
ключами повернути назад комбінацію «зеленого» ключа неможливо.  
На практиці таку систему зручно використовувати у випадку, якщо ви часто губите ключі або не 



бажаєте, аби хтось з колишніх співмешканців зміг зайти у житло.

Також доступною для MUL-T-LOCK Classic (мультілок класик) є Система «VIP»- ефективна для захисту 
від несанкціонованого дублювання ключів. До комплекту входить: 2 монтажні ключі; 3 ключі та кодова 
картка користувача, які запаковані в спеціальну захищену непрозору упаковку. Монтаж замка 
здійснюється з використанням «монтажних» ключів. Після закінчення монтажу, власник помешкання 
самостійно відмінює доступ «монтажних» ключів. Для цього необхідно розкрити упаковку VIP та 1 раз 
закрити і відкрити ключем користувача замок. Після цього «монтажні» ключі втрачають доступ.

Система MUL-T-LOCK® Modular дає змогу збирати циліндри необхідного розміру та симетрії, дозволяє 
побудувати будь-яку сторону циліндру від мінімум 31 мм до 80 мм з шагом 5 мм від базового розміру 
31,33 або 35 мм.

          
Область застосування MUL-T-LOCK Classic (мультілок класик) практично не обмежена. Цей циліндр 
ідеально підійде для захисту від несанкціонованого проникнення як для житлових приміщень, так і для 
надвеликих корпоративних об’єктів.
Сертифікат якості: ISO 9001. Продукція сертифікована за європейськими стандартами:

 


