
ПРОДАЖ ТА СЕРВІС

Продаж, монтаж, сервіс, гарантійне та післягарантійне 
обслуговування продукції Knock N`Lock в Україні здійсню-
ють професійні Локсмайстер-центри, в яких працює ква-
ліфікований персонал, що пройшов відповідне навчаня.

Генеральний імпортер в Україні «СПВ Компані Лтд.»
вул. Шамрила, 7-А, Київ, 04112; тел.: 044 456 9444; факс: 044 244 9007

АВТОРИЗОВАНИЙ ПАРТНЕР

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ 
ВАШОЇ БЕЗПЕКИ 

НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ
KNOCK N`LOCK

Продукція сертифікована:

Подбайте про свою безпеку  
та безпеку майна завчасно!

Інвестиції у якісну високобезпечну 
продукцію забезпечать Вам надійний 

захист і моральний спокій на довгі роки.
Звертайтесь до професіоналів!



Результат на останній сторінці

КЛюч-бРЕЛОК  
KNocK N`LocK
Кожен ключ-брелок має свій унікальний серійний 
номер, який запам`ятовує замок при його програ-
муванні. Замок може бути відімкнений тільки тим 
ключем-брелоком, який внесено до памяті замка. 
Один ключ-брелок може бути прописаний до будь-якої 
кількості замків Knock N`Lock.

ПРОгРАмУВАння З ПК
Продукцію Knock N`Lock можна запрограмувати 
з персонального комп’ютера (ПК), що надає додаткові 
функції:

l можливість отри-
мати ЖУРнАЛ 
ПОДІЙ

l пам`ять ЖУР-
нАЛУ ПОДІЙ 
зберігає 1000 
останніх записів.

l прописування 
ключа-брелока 
до замка на відстані;

l заборона  доступу  ключа-брелока до замка на від-
стані;

l надання певному брелоку (або групі брелоків) одно-
разового доступу. 

ТЕхнОЛОгІя  
KNocK N`LocK
Продукція Knock N`Lock базується на патентованій 
інноваційній бездротовій передачі сигналу Knock code 
Technology за допомогою акустичних сигналів, які 
розповсюджуються  у твердому середовищі. найвищий 
ступінь безпеки досягається завдяки відсутності будь-
яких зовнішніх частин при монтажу універсального 
замка SD 460 і блокіратора BD 825.

1. набираємо на брел-
ку код.

2. Прикладаємо брелок 
до полотна дверей і він 
відстукує кодову комбі-
націю.

3. В разі правильного 
коду замок відчиня-
ється.

Технічні характеристики:

l шифрування коду доступу – мільярди  кодових ком-
бінацій забезпечують екстремально високий рівень 
безпеки;

l просте програмування – виконується за допомо-
гою ключа-брелка або програмного забезпечення 
Log N`Lock;

l моніторинг подій – з замка можуть бути зчитані дані 
про 1000 останніх подій: дата, час та користувач (при 
програмуванні з ПК);

l простий монтаж – дизайн продукції Knock N`Lock 
забезпечує легкий та зручний монтаж, відсутність 
дротів.

ЛІнІЙКА ПРОДУКцІї 
KNocK N`LocK
Продукція Knock N`Lock має універсальне застосу-
вання і тому дозволяє побудувати комплексну систему 
безпеки, яка не має обмежень! Спектр застосування – 
двері приміщень, контейнери, сейфи, комерційні авто-
мобілі, банкомати, платіжні термінали і т.д.

Додай до циліндра Knock N`Lock  
якісний замок і фурнітуру та отримай  

Комплексне рішення контролю доступу.

Кодова 
панель 
MK203

Замок 
для 
сейфу 
SL873

Замок для обладнання 
САМ CD830

Блокіратор BD825

Циліндр CL320,  тумблер з клавіатурою КК252/
КК253, комплект тумблерів KS300/KS313

Універсальний 
замок –  
SD460/VL463


