
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 διεθνής 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
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Προηγµένο Σύστηµα Κλειδώµατος
µε απόλυτο έλεγχο αντιγραφής κλειδιών



Προηγµένο Σύστηµα Κλειδώµατος

Για περισσότερα από 40 χρόνια, ο Mul-T-Lock δίνει παγκοσµίως λύσεις ασφάλειας σε κτίρια
κάθε µεγέθους και κάθε τύπου. ∆ιαθέτοντας µεγάλη εµπειρία και αποδεδειγµένα υψηλή
τεχνολογία, το προηγµένο σύστηµα κλειδώµατος Mul-T-Lock Interactive+ ασχολείται µε
ζητήµατα ασφάλειας και ανταποκρίνεται σε όλες τις λειτουργικές ανάγκες.

Η παγκόσµια επιτυχία του Interactive+ συστήµατος, χρησιµοποιώντας πατενταρισµένο
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, του εξασφαλίζει την θεµελίωση του ως κορυφαίο σύστηµα
ασφάλειας. Το πατενταρισµένο τηλεσκοπικό σύστηµα και τα µεταλλικά κινητά µέρη του
κυλίνδρου είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας.

Το σύστηµα Interactive+ είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τα πιο αυστηρά διεθνή standard
του Czech Accreditation Institute (system 5 ISO/IEC - Guide 67:2004 - Registration number:
TT-239/2012). Είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές όπως: ΕΝ1303, SKG, VDS και UL.

Το σύστηµα Interactive+ σας δίνει το υψηλό επίπεδο ασφάλειας
που χρειάζεστε και τον έλεγχο κλειδώµατος που θα θέλατε

Προστασία πολλών επιπέδων

a - Mul-T-Lock τηλεσκοπική µπίλια
b - Καινούρια OVI µπίλια
c - Μεταλλικά κινητά µέρη

Το προηγµένο σύστηµα κλειδώµατος Interactive+ είναι διαθέσιµο 
σε µια µεγάλη γκάµα προϊόντων, κυλίνδρων, λουκέτων και κλειδαριών,
παρέχοντάς σας ασφάλεια και προστασία µε όποιον τρόπο και όπου εσείς
χρειάζεστε. Η χρήση ενός και µοναδικού κλειδιού µπορεί να εφαρµοστεί
σε όλα τα προϊόντα που εσείς θα επιλέξετε για την ασφάλεια σας, 
δίνοντάς σας την ευελιξία που θα θέλατε.

Είτε ήδη χρησιµοποιείτε το σύστηµα Interactive, είτε θέλετε να 
δηµιουργήσετε ένα καινούριο σύστηµα Ιnteractive+ µε την βοήθεια 
των εξειδικευµένων καταστηµάτων Μul-T-Lock center και του ειδικού
προγράµµατος Masterpiece, έχετε τη δυνατότητα να σχεδιάσετε ένα 
σύστηµα κλειδώµατος προσαρµοσµένο σ τις ανάγκες ασφάλειας 
των εγκαταστάσεών σας.

Ευελιξία, Προσαρµοστικότητα και Πραγµατικός Έλεγχος

Το σύστηµα Interactive+, µας προσφέρει µέσα από µια µεγάλη γκάµα
προϊόντων απόλυτη κάλυψη των παρόντων και µελλοντικών αναγκών µας.

Ικανότητα σχεδιασµού του προσωπικού συστήµατος κλειδώµατος 
ελέγχοντας µία ή περισσότερες πόρτες µε προτάσεις προϊόντων τα οποία
περιέχουν:

Συστήµατα Master ∆ιάφορα επίπεδα πρόσβασης στο κλειδί του χρήστη

∆ιαφορετικά κλειδιά Πρόσβαση σε κάθε πόρτα µε ένα διαφορετικό κλειδί

Όµοιο κλειδί Πρόσβαση σε περισσότερες πόρτες µε ένα και µοναδικό κλειδί

Σύστηµα 3 σε 1 ∆υνατότητα αλλαγής συνδυασµού µε το απλό γύρισµα 
του κλειδιού για ακόµα 2 φορές

Σύστηµα TLO Έλεγχος εισόδου χρησιµοποιώντας ειδικά κλειδιά 

Ολοκληρωµένες λύσεις ασφάλειας

• Αυξηµένη Ενεργή Ασφάλεια - Χάρη στον τηλεσκοπικό µηχανισµό, 
ο οποίος απαιτεί για το γύρισµα του κλειδιού την ταυτόχρονη 
ευθυγράµµιση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού 
συνδυασµού του κλειδιού.

• Υψηλός βαθµός προστασίας στους τρόπους διάρρηξης - Το σύστηµα
Interactive + έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει υψηλή αντίσταση στους
τρόπους διάρρηξης picking (διάρρηξη µέσω διαρρηκτικών εργαλείων),
bumping (διάρρηξη µέσω βαθόκλειδων), drilling (διάρρηξη µέσω 
τρυπήµατος).

• Έλεγχος αντιγραφής κλειδιών - Απόλυτος έλεγχος στην κατασκευή
αντιγράφων κλειδιών, η οποία είναι δυνατή µόνο µέσω των 

εξουσιοδοτηµένων καταστηµάτων Mul-T-Lock
Interactive+ center µε την επίδειξη κάρτας 
ιδιοκτησίας.

• Εξοικονόµηση χρηµάτων - Μέσω της 
απόλυτης συµβατότητας του συστήµατος 
Interactive και της νέας πλατφόρµας 
Interactive+.
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