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Те, про що мріяли прихильники продукції Mul-T-lock® здійснилось!
Mul-T-lock® пропонує нову платформу циліндрів та замків 5-го покоління 
високої безпеки – МТ5®+. Це революційна система замикання, у якій
втілений досвід, набутий світовим лідером протягом трьох десятиліть.
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Mul-T-lock® МТ 5®+
5-те покоління високої безпеки
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Завдяки унікальному поєднанню простоти та безпеки, циліндри та замки МТ5®+ можуть застосовуватись на будь-
якому об’єкті – від приватної оселі до надвеликого корпоративного об’єкту та забезпечують найвищий рівень 
безпеки, надійний захист від неавторизованого виготовлення ключів та зручність у користуванні.

 

Циліндри та замки МТ5®+ – новітня розробка компанії   Mul-T-lock®, в якій інтегровано кілька запатентованих 
рішень. Продукція МТ5®+ поєднує у собі традиційну для Mul-T-lock® систему телескопічних пінів, запатентова-
ний інтерактивний елемент нового типу та запірну планку. До лінійки продукції МТ5®+ входять циліндри EuroDIN 
традиційно широкого ряду розмірів та симетрій, висячі замки G, c та E серій, додаткові замки HERculAR, циліндри 
ASSA типу, а також замки для обладнання САМ 22.

Технічні характеристики: 

• три незалежних механізми блокування: 
 – 5 телескопічних пінів
 – спеціальний пін, який розташований у незалежній від інших
     пінів площині
 – запірна планка, яка керується 5 спеціальними пінами
• кількість кодових комбінацій: більше 150 млн.
• надвисокий рівень захисту від маніпулювання
• двосторонній ключ з 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 на новому напівавтоматичному верстаті КС5
 тільки за наявністю кодової картки
• код ключа може бути зчитаним тільки на верстаті КС5 з кодової картки
• традиційна можливість об'єднання до системи «Один ключ»
• розширені можливості побудови надскладних систем «Майстер ключ»

Технічні характеристики

Застосування

Mul-T-lock® МТ 5®+
5-те покоління високої безпеки

верстат КС5


