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Циліндри замкові MUL-T-LOCK MT5+

Циліндри МТ5®+ – новітня розробка ізраїльської компанії MUL-T-LOCK (мультлок), в якій інтегровано
кілька запатентованих рішень. Поєднують у собі традиційну для MUL-T-LOCK (мультилок) систему
телескопічних пінів, запатентований інтерактивний елемент нового типу та запірну планку.

Технічні характеристики:
- Циліндри MUL-T-LOCK МТ5®+ класу Extra Security.
- Патентований ключ (дія патенту до 2025 року).
- Три незалежних механізми блокування:
- 5 телескопічних пінів,
- Спеціальний пін, який розташований у незалежній від інших пінів площині,
- Запірна планка, яка керується 5 спеціальними пінами.
- Циліндр сертифіковано Trezor Test за EN 1303 за найвищими класами секретності, зносостійкості,
стійкості до зламу, корозії та впливу температур.
- Захист від свердлування забезпечує «antidrilling» пластина та титанові стержні.
- Загартована ХР плата захищає корпус від розлому
- Кількість кодових комбінацій: більше 150 млн.
- Надвисокий рівень захисту від маніпулювання.
- Широкий вибір довжин та симетрій.
- Двосторонній ключ зі спеціальним інтерактивним елементом (Альфа пружина), нарізкою для
телескопічних пінів та нарізкою - «змійкою» для пінів запірної планки.
- Персональна кодова картка з записом комбінації ключа на магнітній стрічці.
- Виготовлення ключа тільки за наявністю кодової картки.
- Традиційна можливість об'єднання до системи «Один ключ».
- Розширені можливості побудови надскладних систем «Майстер ключ».
- Можливість виготовлення циліндрів у системі 3in1 «Світлофор» та «VIP»
-

Можливість виготовлення циліндрів у системі MUL-T-LOCK® Modular
Типи циліндрів: ключ-ключ, ключ-тумблер.
Обробка корпусу: матовий хром.
Обробка тумблеру: матовий хром, латунь, антична бронза.
У комплекті 3 ключі та 1 кодова картка.
Опції: циліндри з язичком та шестернею.

- Оригінальна упаковка.

Циліндр MT5®+ від MUL-T-LOCK® (мультлок) належить до 5-го покоління високої безпеки.
Завдяки новій платформі MUL-T-LOCK® MT5®+ має найвищий рівень секретності циліндрів. Для
відкриття механізму циліндру MT5®+ від MUL-T-LOCK®(мультилок) необхідно, щоб зовнішні та внутрішні
піни одночасно були розблоковані та вишикувались в одну лінію.
Ключі MT5+ - двосторонні, пласкі, мають дві системи нарізки:
перша – для телескопічних пінів, друга – для плаваючої пластини.
Інтеграція двох замикаючих механізмів MUL-T-LOCK® MT5®+
(мультилок) підвищує крипостійкість ключа. Інтерактивна пружина,
що розміщена в ключі і нарізка Alpha у вигляді змійки захищають
ключ MT5®+ від дублювання по зліпку. Замковий циліндр MT5®+
від MUL-T-LOCK® (мультилок) надійно захищений від відкриття
відмичками, бампінгу та підбору ключа. Цей замковий циліндр не
піддається впливу кислот.
У комплекті з кожним циліндром MT5®+ йде спеціальна картка з
магнітною смугою. Тільки використовуючи інформацію, записану на
магнітній смузі картки на спеціальних верстатах в авторизованих
сервісі-центрах MUL-T-LOCK®, можна виготовити дублікат ключа
MT5®+ .
Технологію виробництва MT5®+ від MUL-T-LOCK® (мультлок) захищено патентом до 2025 року.
MT5®+ від MUL-T-LOCK® (мультлок) надає широкі можливості для побудови і комбінування в єдиній
структурі ієрархічних і матричних систем «Майстер-ключ».
Серед можливостей MT5®+ від MUL-T-LOCK® (мультлок) - застосування

системи 3in1«Світлофор», що дає можливість швидко й самостійно перекодувати циліндр у разі
необхідності. До комплекту входить 3 ключі зеленого кольору, 1 ключ - жовтого та 1 ключ - червоного.
Спочатку потрібно користуватись зеленими ключами, потім у разі втрати ключа, можна самостійно
змінити комбінацію циліндра на нову, просто почати користуватися жовтим ключем (звичайний поворот
жовтого ключа змінить комбінацію). Користування жовтим ключем скасує (відмінить) зелений ключ.
Червоний ключ треба зберігати запечатаним допоки не стане потрібно змінити комбінацію знову.
Користування червоним ключем скасує (відмінить) жовтий і зелений ключ. 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 MT5®+ є ефективна система захисту від несанкціонованого
дублювання ключів MUL-T-LOCK VIP(мультилок). 3 ключі користувача і кодова картка
запаковані в спеціальну захищену упаковку. Монтаж замка здійснюється з
використанням червоного „монтажного” ключа (їх в комплекті 2). На практиці ця
система зручна у разі, коли в новому помешканні йде ремонт. Будівельники можуть
користуватись «монтажними» ключами. Після закінчення ремонту, власник самостійно відмінює доступ
„монтажного” ключа. Для цього необхідно розкрити упаковку та відкрити й закрити ключем користувача
замок. „Монтажний” ключ стає не дійсним.

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.

Циліндри MT5®+ від MUL-T-LOCK® (мультилок) - це новий рівень безпеки, секретності і надійності, в
основу якого покладено багаторічну практику всесвітньовідомого авторитетного виробника,
високоякісні матеріали та провідні замкові технології!
Циліндри MUL-T-LOCK® MT5®+ (мультилок) можуть застосовуватись на об’єктах будь-якого рівня
складності – від приватної оселі до надвеликої корпоративної будівлі.

