WatchLock, het intelligente hangslot van Mul-T-Lock
Marenco BV
Touwslagerij 12, 4762 AT Zevenbergen
T: 0168-328970, F: 0168-335309

www.marenco.nl

www.mul-t-lock.co.uk

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and convenience.
The Mul-T-Lock name and muscleman logo, and any other name, mark or logo used by Mul-T-Lock and marked by an® or™ sign,
are registered/pending trademarks of Mul-T-Lock Ltd. in various countries. Mul-T-Lock reserves the right to make product
improvements or modifications without prior notice.

An ASSA ABLOY Group Brand

Introductie WatchLock
WatchLock is een unieke combinatie van een zéér
veilig hangslot, een GPS systeem en op SIM-kaart
gebaseerde communicatie technologieën. Hiermee
heeft u de mogelijkheid om uw zending waar ook ter
wereld te traceren en de gegevens op te vragen via
e-mail, SMS of een WEB – applicatie.
Robuust, elegant en High Tech!
De WatchLock is een zeer intelligent hangslot dat het
beste van twee werelden samenbrengt. Het bewaakt
én rapporteert.

De voordelen van WatchLock
Gebaseerd op de robuuste High Security
hangsloten van Mul-T-Lock. Deze staan bekend
om hun duurzaamheid en zeer hoge veiligheid. De
WatchLock is SKG* goed gekeurd.
Uitgerust met een Real Time Locating System
(RTLS). De website geeft u de mogelijkheid de
status van het hangslot te bekijken en in kaart te
brengen. Open , gesloten, afwijking van een vooraf
geplande route, manipulatie van het slot, etc.
De Watchlock heeft een ingebouwd GPS systeem dat
u in staat stelt om de locatie van het slot tot op 2.5
meter nauwkeurig te traceren. Updates kunnen
bekeken worden via de website, of middels het
ontvangen van e-mail of SMS meldingen.
De WatchLock wordt geleverd in een Patent
Pending juridisch beschermd (t/m 2028)
sleutelprofiel en een veiligheidscertificaat, welke
overlegd moet worden alvorens er een
sleutelduplicatie plaats kan vinden.
De Watchlock is een innovatieve en veilige
oplossing, welke is ontworpen en gerealiseerd door
Mul-T-Lock en Starcom Systems.

WatchLock is dé unieke elektromechanische
nical
oplossing gerealiseerd door Mul-T-Lock, de High
Security specialist.
Het gebruiksvriendelijke GPS volgsysteem
ology to
zorgt ervoor dat u het slot kunt volgen op een
vooruit bepaalde route, of wanneer er een defin ed
handeling wordt verricht zoals het openen
van het slot.
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De WatchLock wordt ondersteund door een beveiligde
server die u zeer gedetailleerd op de hoogte houdt
van alle up-to-date gegevens betreffende uw zending.
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