Intelligente hoge beveiliging

De voordelen van MT5® CLIQ® Advantage
Elektromechanische oplossing met dubbele beveiliging
Innovatief mechanisch platform, octrooi tot 2025
Uitstekende controle over toegang en autorisaties
Gemakkelijke installatie: geen bedrading,
geen voorbereiding van de deuren
Buitengewoon kostenefficiënt

Opgewassen tegen de vele uitdagingen van

Geavanceerde hoge beveiliging

Ongeëvenaarde flexibiliteit, hoogwaardige beveiliging

Een intelligente en superieure beveiliging wordt snel onontbeerlijk op de wereldmarkt.
Mul-T-Lock gaat de uitdaging aan met een echt moderne oplossing: de Intelligente Hoge
Beveiliging van MT5® CLIQ®.
De nieuwe MT5® CLIQ® is een krachtige combinatie van MT5, het mechanische
platform voor hoge beveiliging van de 5de generatie van Mul-T-Lock, met de innovatieve
elektromechanische CLIQ. Dit systeem biedt zijn gebruikers een nieuw niveau van
beveiliging en toegangscontrole, dat alles met één CLIQ van een sleutel!

MT5® CLIQ® brengt
nu hoge beveiliging
naar uw deur met
oplossingen die
op het gebied van
betrouwbaarheid,
aanpasbaarheid en
betaalbaarheid voorop

MT5 CLIQ is een robuuste mechanische beveiliging met de verbeterde bescherming
van een enorm aantal mogelijke slotcombinaties, dankzij de dubbele en driedubbele
mechanische slotmechanismen van het MT5-platform. Buitengewone lopermogelijkheden
maken uitgebreide, complexe lopersystemen mogelijk voor grote projecten en organisaties.
En voor uw gemoedsrust: het octrooi op deze sleuteltechnologie loopt pas in 2025 af!
Met onze klanten overal ter wereld in gedachten, hebben wij MT5 CLIQ ontwikkeld om in
te spelen op de noden van de gebruikers. Deze veelzijdige, internationale oplossing kan
geïntegreerd worden met een uitgebreid gamma producten: Eurocilinders, insteeksloten,
schakelaars, hangsloten en nog meer. Trouwe klanten die al MT5/MT5+ oplossingen in hun
lokalen geïnstalleerd hebben, kunnen hun beveiliging moeiteloos upgraden door het nieuwe
product in de bestaande systemen op te nemen.

lopen in de markt!

Controle over alle toegangsbevoegdheden door elke MT5 CLIQ - sleutel en cilinder
individueel te programmeren.
Cilinders hoeven niet te worden gewisseld of gedemonteerd om een verloren sleutel uit
te schakelen. Annuleer de sleutel gewoon via de computer – en het systeem is weer
net zo veilig als daarvoor!
Geen ingewikkelde & dure bedrading of voorbereiding van deur & kozijn. Het
installeren van de MT5 CLIQ is net zo gemakkelijk als het installeren van een gewone
mechanische cilinder!
Vang de dief! De nauwkeurige records die door het audit trail (gebeurtenissen
overzicht) van MT5 CLIQ worden geproduceerd, zeggen u precies wiens sleutel het
slot heeft geopend en wanneer.
Verbeter uw mechanische sluit- en sleutelsysteem op selectieve en kosteneffectieve
wijze door MT5 CLIQ naar behoefte, op specifiek gekozen deuren te installeren.
Controleer service-providers van buitenaf, het tijdvenster en de capaciteiten van de
audit trail van MT5 CLIQ verzekeren dat de door u ingehuurde persoon op tijd arriveert
om de taak uit te voeren.

Kenmerken & voordelen van het
CLIQ systeem
MT5 CLIQ is een flexibel en veilig elektromeganisch cilindersysteem dat een reeks geavanceerde kenmerken en voordelen biedt:

Door binnen een
sluitsysteem een aantal
elektromechanische
cilinders in te zetten,
levert MT5 CLIQ in één
betaalbare oplossing een
ongeëvenaarde flexibiliteit
en hoogwaardige
beveiliging.

Audit trail (gebeurtenissen overzicht): registreert van elke sleutel en cilinder het gebruik.
				
Voor een verbeterde beveiliging en controle maakt het systeem een audit trail.
Op tijd gebaseerde autorisatie: het geeft specifieke toegangsvensters, volgens zelf te
		
bepalen tijdsschema’s, voor cilinder en sleutel en biedt zo betere bescherming en flexibiliteit.
Annulering elektronische sleutel: in staat om onmiddellijk, elektronische blokkering toe
te passen van een verloren CliQ sleutel, waardoor kostbare tijd en het vervangen van de
geïnstalleerde cilinders wordt voorkomen.
Sleutels voor onderhoudspersoneel: door het gemakkelijk aanmaken of annuleren van
een op tijd gebaseerde sleutel, voor onderhoudspersoneel, kunnen beheerders beter de
services van buitenaf beheren.
Sequentievergrendeling: door cilinders alleen na het insteken van specifieke sleutels, in
een specifieke volgorde toe te laten, biedt het systeem een extra beveiligingsniveau.
Batterij in sleutel: in elke sleutel dient een wisselbare batterij met lange levensduur als
vermogensbron voor het gehele sleutel- en cilindersysteem.

Waardevolle toegevoegde componenten
Management-software: dankzij de PC software kunnen beheerders op
efficiënte wijze toegang aan gebruikers toekennen of annuleren. Binnen
toegangsoverzichten kan men de activiteiten van de gebruikers volgen.

Hoofd Programmeersleutel: met deze door de hoofd beheerder bewaarde
elektronische sleutel kunt u alle programmeer functie`s uitvoeren. Het is de
sleutel die alle bevoegdheden heeft en de sub programmeersleutel overruled.

Sub Programmeersleutel: met deze programmeersleutel realiseert u de
autorisatie`s naar de cilinders en de data terugkoppeling van de cilinders op
een lager (sub) niveau.

Programmeerapparatuur: een programmeerapparaat, welke dient om de
gegevens van de software over te brengen naar de programmeersleutel. Om
het apparaat te kunnen gebruiken heeft men en pc/laptop en de sub- of de
hoofd programmeersleutel nodig.

Intelligente cilinders: de cilinders hebben geen eigen voeding,
de sleutel geeft de voeding waar de cilinder mee werkt. Hierdoor is
geen externe voeding of bekabeling in de deur nodig, het installeren
van de cilinders is net zo gemakkelijk als het monteren van
mechanische cilinders.
Gebruikersleutel: deze sleutel geeft de gebruiker geautoriseerd
toegang tot het gebouw. Tijdens het gebruik van de sleutel worden
gegevens van en naar de cilinder overgedragen. Sleutels worden
door een zelfstandige microprocessor, op basis van hun ID-codes
en schema’s, geautoriseerd. De processor slaat alle interacties in
zijn geheugen op. Als een sleutel verloren raakt, blokkeert u deze in
de software en brengt dit over, via de programmeersleutel, naar de
cilinders zodat de verloren sleutel geen toegang meer heeft.
Syner CLIQ-sleutels: SynerCLIQ-sleutels werken samen met een
transponder met radiofrequentie-ID. Hierdoor hoeven gebruikers
geen bijkomende RFID-tag te dragen voor andere toegangscontrole
of tijd- en aanwezigheidssystemen.

Afgelegen communicatie- en infrastructuurlocaties

Een reeks van toepassingen
MT5® CLIQ® voldoet aan grote behoeften op
alle niveau`s in diverse markten.

Ziekenhuizen en medische centra

Casino’s

Bedrijfskantoren

Vliegvelden

Overheidsfaciliteiten

Winkels en restaurants

Appartementen en flats

Distributiecentra en magazijnen

Academische campussen

Industriële locaties

Scholen en dagverblijfcentra

Banken

Musea en woongemeenschappen

Winkelcentra

Geavanceerde CLIQ-technologie

Technische specificaties

MT5® CLIQ® werkt op basis van de gepatenteerde innovatieve en exclusieve CLIQ-technologie,
ontwikkeld door ASSA ABLOY. De CLIQ-technologie is gebaseerd op microprocessors die
zowel in de cilinder als de sleutel gemonteerd zijn. Met deze techniek is een intelligent
elektromechanisch systeem gecreëerd, dat flexibel en veilig is. De mechanische opbouw van de
cilinders zijn door Mul-T-Lock ontwikkeld. Mul-T-Lock heeft jaren lang ervaring in het ontwikkelen
van hoogstaande beveiligingproducten en heeft hierop Wereldwijd 500 patenten.

Sleutelcontrole

Gepatenteerd tot en met 2025

Coderingstechnologie

3DES

Voeding

Cilinder : niet nodig
Sleutel: batterij gemakkelijk vervangbaar, in kop CR2032 3V lithiumbatterij

Levensduur batterij

2 jaar +/- 20.000 handelingen

Hoe werkt het in minder dan 0,5 seconde...

Temperatuurbereik		

-30° C tot + 70° C
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Audit trail (gebeurtenissen
overzicht)

Normaal geheugen : 100 gebeurtenissen
Uitgebreid geheugen: 1000 gebeurtenissen

Cilinder montagetijd		

Gelijk aan mechanische cilinders

Cilindertoepassingen

Europrofiel, Keso, staartcilinder, hangslot, laden en vitrine cilinders

Cilinderlengte

Half vanaf 0 x 31 mm, Heel vanaf 31x31 mm

Cilinder afwerkingen		

Nikkel mat en messing

Garantie		

2 jaar

Stof-/vochtbestendigheid

Cilinders: nominaal IP55-vermogen (optie)
Sleutels : kunnen zonder schade in water worden gedompeld.

Softwarevereisten

OS Windows 2000, Windows XP, Server 2000 of Windows Vista

De sleutel wordt in de cilinder gestoken,
zodra de contacten van de cilinder en
sleutel elkaar raken ,wordt het signaal
overgedragen.
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De cilinder wordt gewekt en verzendt
een willekeurig nummer van 64 bits naar
de sleutel.
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Door het gebruik van het 3DEScoderingsalgoritme, codeert de sleutel
het nummer en stuurt een gecodeerd
signaal terug naar de cilinder.
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De respons van de sleutel wordt met
het gecodeerde nummer van de cilinder
vergeleken.

5

Als de gegevens overeenkomen en de
sleutel binnen het huidige tijdschema
wordt goedgekeurd, wordt de cilinder
vrijgegeven en kan de sleutel draaien.
Zo niet, dan blijft de cilinder geblokkeerd.

6

Een logboek van de gebruikershandelingen,
gegevens en tijd – worden automatisch in
het geheugen van zowel de cilinder als van
de sleutel, voor later gebruik opgeslagen.
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Sleuteltypes & kenmerken
Audit trail
(gebeurtenissen
overzicht)
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Tijd schema

Gebruiker



Quartz





Quartz+





SynerCLIQ®

Uitgebreid
geheugen

Bevoegde
slotenlijst





Kan in elk van de 3 sleuteltypes hierboven worden geïmplementeerd.
Werkt met RFID-stickertransponder 20 mm in diameter.

PARTNER MET EEN LEIDER
Een lid van de leidinggevende ASSAABLOY Group in de wereld
Eén van de top tien bedrijven ter wereld voor zeer beveiligde vergrendelingsoplossingen
Meer dan 3 decennia van innovatieve hoge beveiliging
Meer dan 500 patentregistraties in de wereld
Dient elke sector: industrieel, commercieel, institutioneel. EOE, huishoudelijk, autotechniek
10 verkoopeenheden, 20.000 servicecentra, 5 continenten, bijna 100 landen

Door Wereldwijd snel op elke willekeurige uitdaging te reageren, biedt Mul-T-Lock met haar veelvoud
aan vergrendelingsproducten een veilig gevoel en service op alle niveau`s.
ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for
security, safety and convenience.
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