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Циліндри замкові MUL-T-LOCK Interactive+
 

Технічні характеристики:
- Циліндр MUL -T-LOCK® Interactive+ класу High Security
- Відповідає вимогам стандарту ISO 9001
- Патентована технологія MUL -T-LOCK® «Подвійний телескопічний пін»
- Додатковий OVI пін особливої форми, для збільшення секретності циліндра.
- Запатентовані до 2049 року рухомий елемент у ключі та ребристий плуг
- Захист від свердлування забезпечують титанові стержні та загартований пін
- Абсолютний захист від зламу методом бампінгу і  відмикання відмичками
- Практично неможливе несанкціоноване дублювання ключа
- 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: односторонний та двосторонній, ключ-ключ та ключ-тумблер, з язичком або шестернею
- Обробка корпусу: матовий хром, латунь
- Обробка тумблеру: матовий хром, латунь, антична бронза
- Комплектація – 3 ключі та кодова картка
- Опції: системи 3in1 «Світлофор» та VIP
- Можливість виготовлення циліндрів у системі MUL-T-LOCK®  Modular
- Можливість виготовлення циліндрів MUL -T-LOCK® Interactive+ в системі FleX Control з можливісю 
самостійного надання або відміни доступу у приміщення.



 
 Серед можливостей MUL-T-LOCK® Interactine+ (мультлок) - застосування системи 3in1 «Світлофор», що

у разі необхідності дає можливість швидко й самостійно перекодувати циліндр. До комплекту входить 3 
ключі з зеленими мітками, 1 ключ з жовтою міткою, 1 ключ з червоною міткою та кодова картка.
Система «Світлофор» 3in1 надає замковому циліндру MUL-T-LOCK Interactive+ (мультилок) 3 цикли 
життя.    
1 цикл «зелений» - користування ключами з зеленими мітками, при цьому ключі з жовтою та червоною 
міткою зберігаються в упаковці.  
2  цикл «жовтий» - у разі втрати ключа з зеленою міткою, відкрити упаковку ключа з жовтою міткою, 1 
раз закрити та відкрити циліндр MUL-T-LOCK Interactive+ (мультилок)  жовтим ключем. Цим самим ви 
здійсните  перекодування циліндру з зеленої комбінації на жовту. Така операція відмінить доступ до 
циліндру зеленого ключа. У разі необхідності можна виготовити додаткові жовті ключі у найближчому 
сервісному центрі MUL-T-LOCK (мультилок).
3  цикл «червоний» - при втраті ключа з жовтою міткою, відкрити упаковку ключа з червоною міткою, 1
раз закрити та відкрити циліндр MUL-T-LOCK Interactive+ (мультилок) червоним ключем. Так циліндр 
перекодується  з жовтої комбінації на червону. Така операція відмінить доступ до циліндру зеленого та 
жовтого ключа. При необхідності, виготовити додаткові червоні ключі можна у найближчому сервісному 
центрі MUL-T-LOCK (мультлок).
Перекодування замкового циліндра 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 потрапити у житло.

Також доступною для MUL-T-LOCK Interactive+ (мультілок) є Система VIP - ефективна для захисту від 
несанкціонованого дублювання ключів. До комплекту входить 5 ключів, з яких 2 – монтажні, та кодова 
картка користувача. 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.

               
Поєднуючи зручність і простоту, циліндри FleX Control дають Вам можливість контролювати доступ до 
приміщення з 
простотою використання механічного рішення.
З кожним циліндром FleX Control, Ви отримуєте набір з чотирьох позначених кольоровими мітками 
ключів.

Ключі з білою міткою – мають постійний доступ для Вас, вашої родини, або ключових співробітників.
Ключі з блакитною міткою – призначені для тих, кого Ви маєте обмежити у доступі на визначений 
термін.

Ключі з зеленою або червоною мітками – за допомогою обертання цих ключів у циліндрі на 90°за або 
проти годинникової стрілкою, дозволяє власнику надавати, або відміняти доступ користувачу ключа з 
блакитною міткою.

Переваги FleX Control циліндру
Ваш вибір – вирішити, коли і на який час Ви хочете надати доступ власнику блакитного ключа.
Найбільша ефективність – нема потреби переустановлювати циліндр, або вилучати всі ключі для 
заборони доступу.
Цінова ефективність – нема потреби у додаткових замках, які часто встановлюються для забезпечення 
контролю доступу.



Висока надійність – перевірені на практиці рішення від Mul-T-Lock® High Security захистять людей, 
приміщення і власність на найближчі  десятиліття.
Особливості FleX Control циліндру
Гнучкий формат – підходить до циліндрів різної довжини.
Існує на платформі телескопічних пінів Interactive+ Mul-T-Lock®.
Контроль за виготовленням дублікатів – постачається одна картка для всіх ключів, дублювання ключів 
по картці можливо тільки в авторизованих центрах Mul-T-Lock®.
Легка інсталяція – встановлюється таке саме просто, як і встановлення будь-якого звичайного циліндру.
Отримати контроль з FleX Control циліндром

• Ідеальний для використання домашньою обслугою, тимчасовими робітниками, і навіть тими, хто 
працює постійно.
    - Зробить Ваш магазин недоступним для робітників у вихідні.
    - Зробить Ваш склад недоступним для співробітників компанії, на час зберігання в ньому спеціального
обладнання.
• Зробіть свій будинок не доступним для персоналу (прибиральниця, покоївка і т.і.) у Вашу відсутність.
• Ідеальне рішення для житла, яке здається в оренду.


