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Циліндри замкові MUL-T-LOCK Interactive

 

Циліндр класу High Security MUL-T-LOCK Interactive (мультилок) має найвищий рівень захисту ключа від 
несанкціонованого дублювання. Дублікати виготовляються за персональною кодовою карткою лише у 
авторизованих сервіс-центрах MUL-T-LOCK (мультилок). 

 

Циліндр MUL-T-LOCK Interactive (мультлок) виготовлений за принципом «Double pin» (подвійний пін), що
забезпечує понад 3 200 000 комбінацій ключа. Для захисту від свердління циліндри Interactive мають на
вході спеціальні титанові стержні.

Технічні характеристики:

-   Циліндр MUL -T-LOCK® Interactive класу High Security

-   Відповідає вимогам стандарту ISO 9001

-   Cертифікований в Україні по ДСТУ EN1303:2004 за найвищими класами секретності, зносостійкості, 
стійкості до зламу, корозії та впливу температур і відповідає найвищим світовим вимогам до продукції 
безпеки 

-   Патентована технологія «Подвійний телескопічний пін»

-   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



 

Особливістю системи Interactive є патентований ключ з рухомим елементом. На відміну від звичайних 
ключів, у яких пін в плузі циліндра може міняти висоту в межах товщини ключа, в MUL-T-LOCK 
Interactive (мультлок), завдяки рухливому елементу, частина ключа виходить за первинні габарити 
(свердловини, що задаються профілем) і зміщує один з пінів на недосяжну для звичайних ключів 
відстань.

 

 

Замковий циліндр Interactive сертифікований в Україні по ДСТУ EN1303:2004 за найвищими класами 
секретності, зносостійкості, стійкості до зламу, стійкості до корозії й впливу температур та відповідає 
найвищим світовим вимогам до продукції безпеки. Виробник MUL-T-LOCK Interactive (мультилок) подбав 
про надійний захист циліндра від перелому навпіл - потужна пластина із загартованої сталі робить його 
корпус надзвичайно міцним.  

 

MUL-T-LOCK Interactive (мультилок) має функцію об'єднання в серійні системи «Один-ключ» та 
«Майстер-Ключ», до яких можна включати більше 2 000 циліндрів.  

 

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 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.

 

          

 

Зручність та універсальність MUL-T-LOCK Interactive(мультилок) дозволяє використовувати цей замковий
циліндр практично у будь-яких приміщеннях.

 

Завдяки провідним технологіям ізраїльського виробника, MUL-T-LOCK Interactive (мультилок) протягом 
багатьох років тримає репутацію надійної та перевіреної часом й споживачем замкової продукції!

Сертифіковано в Україні за 6 класом секретності, 6 класом зносостійкості, 2 класом тривкості до злому, 
класом С стійкості до корозії та впливу температур, що відповідає найжорсткішим вимогам стандарту 
ДСТУ EN1303:2004. Сертифікат №14945-06.

 

Сертифікат якості: ISO 9001. Продукцію сертифіковано за європейськими стандартами:

 


