
Technologie CLIQ byla poprvé pfiedstavena spoleãností ASSA ABLOY v roce 2000. Jde o v˘sledek dlou-
hého v˘voje na jehoÏ konci se setkává to nejlep‰í z mechanického a elektronického zabezpeãení. V˘sled-
kem je inteligentní produkt (vloÏka zámkÛ, visací zámek a klíã), kter˘ dovoluje maximální individualiza-
ci u‰itou na míru uÏivateli.

Majitel, popfiípadû jím povûfiená osoba má moÏnost provádût zmûny pfiístupov˘ch práv v systému a odstra-
Àovat napfiíklad ztracené klíãe ze systému kdykoliv je to potfiebné.

V dne‰ním dynamicky se rozvíjejícím prostfiedí je potfieba provádût zmûny pfiístupov˘ch práv v rozsáhl˘ch
systémech generálního klíãe ãastá. Systém MUL-T-LOCK® Interactive® CLIQ® uÏivateli nabízí pruÏné a rychlé
provádûní zmûn za provozu, bez nároku na jak˘koliv zásah do mechaniky vloÏky zámku ãi do dvefií.

Systém se skládá z nezávisl˘ch jednotek, které nevyÏadují propojení kabely, pfiívod elektrické energie 
a vzhledovû se neli‰í od bûÏn˘ch vloÏek zámkÛ MUL-T-LOCK®.

Roz‰ífiení systému generálního klíãe o nové klíãe, se stávajícími ãi nov˘mi pfiístupov˘mi právy, je otázkou
nûkolika okamÏikÛ.

KaÏd˘ klíã MUL-T-LOCK® Interactive® CLIQ® obsahuje vlastní elektronick˘ identifikaãní kód, kter˘ je 
pfiifiazen pouze tomuto klíãi. Jednou pfiidûlen˘ identifikaãní kód nelze kopírovat ani mûnit. Klíã je tak 
chránûn proti zneuÏití a jeho jedineãnost je zaruãena. Klíã obsahuje v˘mûnnou baterii s dlouhou Ïivot-
ností zaji‰Èující napájení vloÏky a klíãe pfii jejich vzájemné komunikaci a pfii zapisování dat o proveden˘ch
operacích. 

Elektronick˘ mechanismus v cylindrické vloÏce je samostatnou nezávislou jed-
notkou, kterou napájí klíã po zasunutí do vloÏky. VloÏku je moÏno namontovat
jako beÏnou cylindrickou vloÏku, coÏ ocení pfiedev‰ím bûÏní uÏivatelé, ale 
i zámeãníci.

MUL-T-LOCK®

Interactive®

CLIQ®

Mul-T-Lock Cliq.qxd  15.2.2005  10:30  Stránka 1



JAK TO FUNGUJE

Jednoduch˘ provoz, dokonalé v˘sledky:

1. Klíã se zasune do vloÏky. Jakmile se setká kontaktní stavítko 
s kontaktní prouÏkem, je vzápûtí aktivován elektronick˘
„budící“ signál. 

2. VloÏka se probudí a vygeneruje náhodné 64bitové ãíslo.

3. Klíã odpoví vysíláním za‰ifrovaného ãísla.

4. âíslo je de‰ifrováno a porovnáno s odpovûdí vypoãítanou mi-
kroprocesorem vloÏky. 

5. Do pamûti vloÏky se pro pfiípadné pozdûj‰í vyhledání auto-
maticky uloÏí záznam o interakci – uÏivatel, ãas, v˘sledek, atd.

6. Pokud se data shodují, blokovací mechanismus se uvolní a pro-
ces identifikace pokraãuje. Na základû parametrÛ, jako je
napfi. totoÏnost klíãe a konkrétní denní doba, bûhem které má
uÏivatel povolen pfiístup, se interaktivní mechanick˘ prvek
uvolní pro aktivaci a klíã mÛÏe bubínkem vloÏky otoãit. 

7. Pokud klíã nemá oprávnûní, mechanick˘ prvek v uzamykacím
systému jednodu‰e zÛstane zablokován.

Svûtelná návûstí uÏivatelsk˘ch klíãÛ:

MUL-T-LOCK CZECH, s.r.o.
Skalní 1162, P. O. Box 46
753 01 Hranice
tel.: 581 605 915, 581 605 916
fax: 581 605 914
e-mail: info@multlock.cz
www.multlock.czMUL-T-LOCK is An ASSA ABLOY Group company
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