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Захист вантажів  комерційного автотранспорту

Унікальний замок для бокових зсувних
та задніх розпашних дверей будь-яких автомобілів,
фургонів та причепів.

Замок-«дятел»
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Захист комерційних автомобілів – досвід Ізраїлю
Ізраїльська транспортна компанія, яка має парк у кілька десятків комерційних автомобілів в основному займається доставкою партій елек-
тронної техніки (мобільні телефони, комп’ютери) по всій країні.
Постійно стикались з проблемою крадіжок вантажів – як результат – суттєві збитки.
Крадіжки здійснюються або шляхом вандального зламу дверей автівок, або під час, коли водій-експедитор заносить частку вантажу за-
мовнику, при цьому забуває активувати штатну систему захисту – злодії користуються тим, що на якийсь час автівка залишається з неза-
блокованими дверима. У якості рішення підвищення безпеки вантажів були обрані замки Knock N’Lock SD465 – універсальні замки, які 
програмуються з ПК з пам’яттю подій.

Перевагою замків-«Дятел» перед іншими варіантами додаткового замикання
є наступне:

• водію непотрібно здійснювати додаткові операції при замиканні дверей – двері автоматич-
но блокуються при захлопуванні
• висока стійкість проти силового зламу
• застосування замків з пам’яттю подій дозволяє відстежувати, коли саме відмикались двері.

Після обладнання автівок «Дятлами» вже було скоєно 5 спроб крадіжок вантажу. Всі спроби 
були безрезультатними. Навіть якщо під час спроби зламу корпус замка деформувався, замок 
повністю виконав свою функцію.
Загальне враження генерального менеджера компанії (дослівна цитата): «Відтепер я спокійно 
сплю».
Монтаж замків здійснено досить простим шляхом – із застосуванням найпростіших самороб-
них кронштейнів.

упу 

Замок-«дятел»

©
   

   
   

   
   

   
 0

3
/2

0
0

8

Замки Knock N’Lock побудовані на базі унікальної запатентованої технології 
Knock Code Technology, яка не має аналогів у світі. Суть її полягає у передачі 
інформації за допомогою акустичних сигналів, які розповсюджуються у твердо-
му середовищі, такому як метал, деревина, пластик, скло тощо. Криптостійкий 
код доступу передається серією ударів, яка має 1019 різних варіантів та змі-
нюється кожного разу, що повністю виключає можливість підбору коду.
• встановлений замок не має жодної зовнішньої деталі, отворів наскрізь, 
дротів або інших ознак місця встановлення, що забезпечує найвищий рівень 
безпеки, зламо- та вандалостійкості
• може бути використаний для замикання герметичних об’єктів або об’єктів, 
які повністю екрановані від радіохвиль чи інфрачервоного випромінювання
• кількість кодів у пам’яті замка: 130
• сила утримання: 1.5 тони
• температура середовища: -20...+120°С
• живлення: автономне, літієвий елемент 123 А
• відмикання: з використанням ключа-брелока або кодової панелі накладного 
монтажу
• різні типи зворотньої планки:
– стандартна SS460
– з регулюванням довжини гака AS 460

Застосування

Задні двері VW CRAFTER Задні двері CITROEN BERLINGO Задні двері фургонуБокові зсувні двері 
VW CRAFTER

Приклади застосування

Зворотня планка

Замок Knock N’Lock

технічні характеристики


