
Εδώ και 40 χρόνια, ο Mul-T-Lock σχεδιάζει, κατασκευάζει, εµπορεύεται
και διανέµει καινοτόµες λύσεις υψηλής ασφάλειας σε ιδιώτες, κτίρια και
διεθνείς οργανισµούς. O οίκος Mul-T-Lock µένοντας αφοσιωµένος στις
πιο αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές (ISO 9001:2000, ISO SI 14001 και
SI OHSAS 18001), παρέχει λύσεις υψίστης ασφάλειας που λειτουργούν
σε κάθε ήπειρο, σχεδόν σε 100 χώρες και παρέχουν ασφάλεια σε πάνω
από 100 εκατοµµύρια χρήστες. Χρησιµοποιώντας υψηλή τεχνολογία
και πατενταρισµένα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, o Mul-T-Lock
πρωτοστατεί στην αγορά προβλέποντας τις λειτουργικές ανάγκες
των πελατών του για ασφάλεια. Ως µέλος του ASSA ABLOY Group, και
βάση της άµεσης διαθεσιµότητας που του δίνει το µεγάλο δίκτυο των
20.000 αποκλειστικά εξουσιοδοτηµένων και ειδικά εκπαιδευµένων
Mul-T-Lock centers, οι πελάτες βασίζονται στον Mul-T-Lock ώστε να
τους παρέχει πλατφόρµες συστηµάτων υψηλής αποδεδειγµένης
ασφάλειας και πρόληψης.

www.mul-t-lock.com

Σχετικά µε τον Mul-T-Lock

Centre

An ASSA ABLOY Group brand
The Mul-T-Lock name and the muscleman logo, and any other name, mark or logo used by Mul-T-Lock and marked by ® or ™ sign, are registered/pending trademarks
of Mul-T-Lock Ltd. in various countries. Mul-T-Lock reserves the right to make any product improvements or modifications without prior notice.

Η 5η γενιά υψηλής ασφάλειας
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Η 5η γενιά υψηλής ασφάλειας

Οι ειδικοί του οίκου MUL-T-LOCK ασχολήθηκαν εκτεταµένα για την τελειοποίηση ενός νέου
συστήµατος ασφαλείας σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκατοµµυρίων
πελατών του παγκοσµίως.

Ένα εξελιγµένο σύστηµα 5ης γενιάς µε επαναστατικά χαρακτηριστικά και τεχνολογική
αρτιότητα, γνωρίσµατα που προκύπτουν από έρευνα και εµπειρία τριών και πλέον δεκαετιών.
Σε ένα προϊόν υπάρχουν 3 διαφορετικά συστήµατα ασφάλειας- προστασίας κατά µεθόδων
διάρρηξης όπως bumping, picking κλπ.

Ένα νέο επίπεδο

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - 3 µηχανισµοί κλειδώµατος για επιπλέον ασφάλεια

Κλειδί ΜΤ5+

Το σύστηµα του κλειδιού ΜΤ5+ υποστηρίζεται από τη µοναδική µαγνητική κάρτα ιδιοκτη-
σίας. Τα αντίγραφα κλειδιών κατασκευάζονται µόνο στα καταστήµατα που διαθέτουν την
ηλεκτρονική µηχανή KC5 του MUL-T-LOCK.
Η µηχανή διαβάζει αυτόµατα τη µαγνητική ταινία της κάρτας ιδιοκτησίας και αναπαράγει το
κλειδί χωρίς κανείς να γνωρίζει τον κωδικό.

∆υνατότητα δηµιουργίας συστηµάτων Master
Το σύστηµα MT5+ δεν αναβαθµίζει µόνο την ασφάλεια αλλά και τη δυνατότητα κατασκευής
τεραστίων συστηµάτων Master.

Απόλυτος έλεγχος αντιγραφής κλειδιών

Το πατενταρισµένο σύστηµα ΜΤ5+, βασισµένο στην εξελιγµένη πλατφόρµα ΜΤ5,
συνδυάζει 3 προηγµένες τεχνολογίες:

Μπάρα ασφαλείας
Το σύστηµα απαιτεί
την τέλεια ευθυγράµ-
µιση του µηχανισµού
η οποία προκύπτει
από το ειδικό κόψιµο
laser που υπάρχει
στα κλειδιά MT5+.

Τηλεσκοπικές µπίλιες
Το νέας γενιάς προϊόν
περιλαµβάνει επίσης
µια νέα έκδοση του
συστήµατος µε τηλε-
σκοπικές µπίλιες, τε-
χνολογία δοκιµασµένη
εδώ και δεκαετίες
από τον MUL-T-LOCK.

Πατενταρισµένη µαγνητική
µπίλια µε ελατήριο
Στη µύτη του κλειδιού υπάρχει
ένα νέο κινητό εξάρτηµα, το A
spring, πάνω στο οποίο είναι βα-
σισµένη η πατέντα του ΜΤ5. Μια
ειδική µπίλια στο µηχανισµό του
κυλίνδρου διαβάζει το Α spring
δηµιουργώντας το 3ο στοιχείο
ασφάλειας του συστήµατος.
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• Μεγάλη δυνατότητα συστηµάτων Master

• Ηλεκτρονικά ελεγχόµενη κατασκευή
κλειδιών

• Ατσάλινες µπάρες κατά του σπασίµατος

• Συνδυασµός ασφάλειας και απλότητας

• Μοναδική συσκευασία

Γενικά xαρακτηριστικά

• Πατενταρισµένο σύστηµα: Το επαναστατικό A Spring στην µύτη των κλειδιών ΜΤ5+,
µια πατέντα η οποία λήγει το 2025.

• Τεράστιος αριθµός συνδυασµών: Χάρη στο διπλό µηχανισµό κλειδώµατος ο οποίος
αποτελείται από τηλεσκοπικές µπίλιες σε συνδυασµό µε σύστηµα laser και το ειδικά
πατενταρισµένο A spring.

• Εναρµονισµένο µε τα υψηλότερα διεθνή Standards όπως το ΕΝ1303, SKG (Netherlands),
VDS, UL.

Ειδικά τεχνικά xαρακτηριστικά
Όλα τα προϊόντα ΜΤ5+ έχουν το ειδικό πατενταρισµένο κλειδί διπλής όψεως
στο οποίο διακρίνονται τα 3 συστήµατα ασφαλείας του ΜΤ5+ (τηλεσκοπικές µπίλιες,
laser, A spring). Επιπλέον, ο εργονοµικός και καλαίσθητος σχεδιασµός, καθιστά
ιδιαίτερα εύκολη και φιλική τη χρήση του κλειδιού από τον τελικό καταναλωτή.

O καλύτερος τρόπος να ασφαλίσετε το µέλλον σας

Το αποτέλεσµα?
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