
ELEKTROMECHANICKÁ VLOŽKA

VLOŽKA PRE VCHODOVÉ DVERE

P
R

ÍS
T

U
P

O
V

É
 S

Y
S

T
É

M
Y

VÁŠ PRÍSTUPOVÝ SYSTÉM

Mul-T-Lock Cliq je unikátna technológia elektromecha-
nických zariadení (elektromechanické kľúče, vložky, vi-
siace zámky, skrinkové zámky), ktorá umožňuje využiť 
výhody oboch svetov zabezpečenia. Mechanickú silu 
a zabezpečenie s flexibilitou elektronicky. Systém je na-
pojený z  kľúčov (ktoré oživujú cylindrickú vložku), teda 
nie je potrebné privádzať elektrinu k dverám. Vďaka tej-
to vlastnosti je Cliq vhodným systémom pre ochranu aj 
vzdialených lokácií (vysielače vysokého napätia / správy 
budovy, atď.) Správa zariadenia funguje tak lokálne, ako 
aj v režime REMOTE (cez chránený cloud).

ENTR™ je jednoduchým riešením, ako vylepšiť vaše existujúce dvere 
a  ich zámok. Nahraďte starú cylindrickú vložku, nainštalujte ENTR™ 
a práve ste vytvorili svoj vlastný prístupový systém. Vysoká bezpečnosť 
cylindrických vložiek Mul-T-Lock poskytuje v  kombinácii s  novými 
technológiami v podobe ENTRu bezpečný a pohodlný prístupový systém 
k vášmu domu. Máte hneď niekoľko možností, ako odomknúť vaše dvere, 
nastaviť prístupové práva pre konkrétneho užívateľa a konkrétne časy, a čo 
viac, umožňuje vám odomknúť pomocou aplikácie vášho Smartphonu 
odtlačku prstu, bezdrôtovej klávesnice alebo diaľkového ovládača.

SMARTair™ je komplexný prístupový systém, ktorý ponúka 
inteligentný, napriek tomu jednoduchý krok od mechanic-
kej ochrany k elektronickej. Systém SMARTair je kombi-
novateľný s mechanickými vložkami. Jedná sa o efektívnu 
alternatívu plne profesionálnym bezpečnostným systé-
mom. Obrovská variabilita riešenia & zariadenia ponúka 
užívateľovi výber od základného prístupového systému 
(vstup ANO/NIE), po bezdrôtové komplexné riešenie  
s  prideľovaním práv ON-line spôsobom. Ponúkame  
spracovanie systému na mieru, vr. možnosti použiť  
bezdrôtové kľučky so samostatným napájaním. Komuni-
kácia v systéme je samozrejme šifrovaná a zabezpečená 
na tej najvyššej úrovni.

POUŽITIE: Kancelárske budovy, bytové domy a ZSVB, zdravotníctvo a školstvo, ochrana vzdialených miest.

POUŽITIE: Kancelárske budovy, bytové domy a ZSVB, zdravotníctvo a školstvo.

POUŽITIE: Vstupy do bytov a nájomných bytov, ordinácie a kancelárske priestory.
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Elektronické uzamykacie systémy 
pre váš domov a kanceláriu

Mul-T-Lock ako obchodná značka a „muscleman“ logo, alebo ďalšie 
značky, mená alebo logá používané firmou Mul-T-Lock a označené 
® alebo ™, sú registrované obchodné značky Mul-T-Lock Ltd. 
v rôznych krajinách. Mul-T-Lock si vyhradzuje právo na zmenu 
alebo vylepšenie produktu bez predchádzajúceho upozornenia. 
© 2015 Mul-T-Lock Technologies Ltd.

Váš predajca:

www.multlock.skwww.entrlock.sk



POUŽITIE:
Kancelárie, zasadacie 
miestnosti, ordinácie, 
čakárne, technické 
miestnosti, WC kaviarne 
a reštaurácie.
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DIGITÁLNE DVERNÉ KUKÁTKO GOTU 5140KÓDOVACIA KĽUČKA

PRE DVERE:

PRE OKNÁ:

SMART KÓDOVACIA KĽUČKA DIGITÁLNE DVERNÉ WIFI KUKÁTKO
E
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ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:
• Jasný & panoramatický obraz s uhlom 105 a nočným prisvietením
• Funkcie automatického snímania s ukladaním na 2GB SD kartu
• Náhrada bežného kukátka bez vŕtania
• Bez potreby inštalácie aplikácie a SW
• Integrovaný pohybový senzor & zvonček
• Vhodný pre dvere 38 - 110 mm, vŕtanie 14 - 26 mm
• Vonkajšia kamera 0,3 Mpx, LCD 4.3 palce TFT
• Napájanie 4x AA batérie (súčasťou balenia)
• Rozmery 136 x 80 x 19,8 mm, váha 190 g

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:
• Elektronické kukátko napájané akumulátorom Li-on 

(súčasťou balenia je predĺžený USB kábel)
• Vonkajšia kamera 1 Mpx (720P) so zvončekom, Displej LCD 

2,8“ HD, reproduktorom, mikrofónom a infračer. detektorom 
pohybu s dosahom 3m

• Masívne prevedenie vonkajšej kamery s telom zo zinkovej 
zliatiny

• PUSH-TO-TALK funkcia
• Podporované systémy iOS / Android v novej aplikácii WITH
• Prisvietenie, uhol 170 stupňov
• Vhodné pre dvere 38 - 110 mm, vŕtanie 14 - 22 mm
• Rozlíšenie displeja 1200 x 720
• ON-LINE kontaktovanie spárovaného mobilného telefónu pri 

zazvonení pri dverách
• Zaobstaranie fotografií / videosekvencií pri zazvonení
• ON-LINE galéria fotografií a videí kukátka vo vašej aplikácii
• Komunikácia prebieha cez dáta v mobilnom telefóne 

a domácej wi-fi sieti vzdialenej cez cloud

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:
• App pre Android a iOS zadarmo (iba ENG)
• BlueTooth
• Časové kódy - obmedzenie kódu pre dni, týždne, časové úseky, 

jednodenné prestupy - nemusíte byť v dosahu kľučky
• Kľučka má nastavené kódy pre vstup na každý deň na niekoľko 

rokov dopredu
• Otváranie aplikácií cez BT mobilom - musíte však byť v dosahu 

kľučky
• Iba rozetové prevedenie - NST povrch, bez spodnej rozety
• Ľavopravé prevedenie
• Na dvere o min. hrúbke 38 mm (bez nutnosti podložky)
• Výdrž batérie (2x CR) cca 12.000 otvorení - diagnostika stavu 

batérie v App.
• História odomknutia za posledných 180 dní (kto a kedy)

Nová kódovacia kľučka, ktorá vám umožní ovládať vašu kanceláriu 
vzdialene. Odomykajte pomocou aplikácie, zadania kódu, alebo 
odovzdávajte práva a  kódy cez aplikáciu ďalším užívateľom. 
Zadané práva môžete meniť a  upravovať prestupy pre určité 
dni, časy. Môžete dokonca vyčítať históriu prestupu v  chránenej 
miestnosti.

Elektromechanické ovládanie kľučky za pomoci správne zadaného 
kódu na robustnom kovovom prevedení kľučky CODE IT. Interiérová 
kľučka vám zaistí jednoduché nastavovanie kódu pre jednotlivé 
skupiny užívateľov. Jedná sa o  stand-alone zariadenie, bez 
potreby inštalácie SW a kódovaním cez tlačítko kľučky po zadaní 
administrátorského kódu. Zaistenie miestnosti kľučkou CODE IT je 
veľmi rýchle a efektívne riešenie bez vŕtania.
V  ponuke aj štítová verzia kovania s  roztečou 72 mm, prípadne 
štít bez otvoru pre cylindrickú vložku. Kľučku je možné objednať 
v pravom aj ľavom prevedení. Napájanie 2x CR batéria.

Klasická technológia elektronického kukátka so zvončekom a integrovanou pamäťou pre automatické 
nahrávanie. Jednoduchý spôsob, ako si uložiť návštevníkov pred vašimi dverami. A  to bez vŕtania 
a ďalšej kabeláže.

Buďte prví, kto vie... dvere vám vedia zavolať, zaobstarať 
automatický záznam, vy môžete komunikovať s návštevníkmi. 
Malé deti sa už nemusia báť zazvoniť pri vašich dverách... a to 
všetko v ON_LINE čase.

V  nadväznosti na CODE-IT pre dvere dodávame aj variantu pre 
okná. Skvelý pomocník pre francúzske dvere a  okná všade tam, 
kde sú malé deti, starší občania, alebo skrátka chceme obmedziť 
vetranie / otváranie náhodným užívateľom (čakárne, školy, škôlky, 
zdravotnícke zariadenia).

POUŽITIE:
Vchodové dvere do bytu

POUŽITIE:
Vchodové dveře do bytu
- nutné wifi připojení

POUŽITIE:
Kancelárie, zasadacie miestnosti, 
ordinácie, čakárne, technické miestnosti, 

WC kaviarne a reštaurácie.


