MUL-T-LOCK MT5
5ης γενιάς υψηλής ασφάλειας κύλινδρος με παντεταρισμένο κλειδί
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.

Γενικά χαρακτηριστικά














Μεγάλη δυνατότητα συστημάτων Master
Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη κατασκευή κλειδιών
Ατσάλινες μπάρες κατά του σπασίματος
Συνδυασμός ασφάλειας και απλότητας
Μοναδική συσκευασία
Ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά
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.
ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - 3 μηχανισμοί κλειδώματος για επιπλέον ασφάλεια
Το πατενταρισμένο σύστημα ΜΤ5+, βασισμένο στην εξελιγμένη πλατφόρμα ΜΤ5,
συνδυάζει 3 προηγμένες τεχνολογίες:

1. Μπάρα ασφαλείας
Το σύστημα απαιτεί την τέλεια ευθυγράμμιση του μηχανισμού
η οποία προκύπτει από το ειδικό κόψιμο laser που υπάρχει στα κλειδιά MT5+.
2. Τηλεσκοπικές μπίλιες
Το νέας γενιάς προϊόν περιλαμβάνει επίσης μια νέα έκδοση του
συστήματος με τηλεσκοπικές μπίλιες, τεχνολογία δοκιμασμένη εδώ και δεκαετίες από τον
MUL-T-LOCK.
3. Πατενταρισμένη μαγνητική μπίλια με ελατήριο
Στη μύτη του κλειδιού υπάρχει ένα νέο κινητό εξάρτημα, το A spring, πάνω στο οποίο είναι
βασισμένη 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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Κλειδί ΜΤ5+
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.
Απόλυτος έλεγχος αντιγραφής κλειδιών
Το σύστημα του κλειδιού ΜΤ5+ υποστηρίζεται από τη μοναδική μαγνητική κάρτα
ιδιοκτησίας. 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.

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

Κυλίνδρου με σύστημα 3 σε 1
Οι κύλινδροι της κατηγορίας 3 σε 1 έχουν 3 "ζωές". Σε περίπτωση απώλειας κλειδιού
μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε τον κωδικό του κυλίνδρου
Τα πέντε κλειδιά του κυλίνδρου παραδίδονται σφραγισμένα σε σακουλάκι ως εξής:
• 3 κλειδιά με πράσινη ένδειξη για την 1η ζωή και την αντίστοιχη κάρτα ιδιοκτησίας
• 1 κλειδί με κίτρινη ένδειξη για την 2η ζωή και την αντίστοιχη κάρτα ιδιοκτησίας
• 1 κλειδί με κόκκινη ένδειξη για την 3η ζωή και την αντίστοιχη κάρτα ιδιοκτησίας

