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Інноваційне поєднання безпеки 
та надійного контролю
Вірна традиціям, компанія МUL-T-LOCK®, відома у світі як виробник систем, що забезпечують безпеку
та зручність, представила своїм клієнтам новий продукт - WatchLock™.

WatchLock™ - це інтелектуальна інтеграція безпеки МUL-T-
LOCK® з системою спостереження та оповіщення в реальному часі Star-
com Systems. 

Що ж являє собою нова система і як вона працює?

Систему створено на базі навісного замка високої безпеки М10, який
знаходиться у пластиковому чохлі, і пристроїв позиціонування та зв’язку.
Загалом до комплектації входять:

Замок М10;
GPS-модуль;
GPRS-модем та антена;
SIM-карта;
Батарея;
Акселерометр (опція).

Система працює як система спостереження за об’єктом на базі супут-
никової системи GPS і використовує програмне забезпечення на базі
Internet.

З використанням програмного забезпечення визначаються такі 
параметри:

1. Ім’я замка WatchLock™.
2. Частота перевірки місця знаходження та розклад повідомлень.
3. Географічна зона спостереження (якщо необхідно).
4. Адресатів отримання повідомлень про тривоги (e-mail / SMS).
5. Необхідні повідомлення.
6. Повідомлення про нештатні події.
7. Відстеження переміщення на мапі.

1 – Навісний замок високої безпеки
2 – Пристрій позиціонування та зв’язку

Принцип функціонування системи
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Таким чином, комплекс обладнання являє собою закінчену систему, яка
включає програмне забезпечення і низку апаратних засобів для забезпе-
чення оптимального вирішення завдань у будь-якому місці і дозволяє
здійснювати моніторинг рухомих та нерухомих об'єктів (транспорт + при-
міщення) на базі технології GPS\GSM\GPRS  в режимі ONLINE.

Система дає змогу в реальному часі отримувати таку інформацію:
– Відмикання замка;
– Замикання замка;
– Місце знаходження;
– Злам замка;      
– Відстеження переміщення на мапі;
– Відхилення від запланованого маршруту пересування;  
– Пропущене за розкладом повідомлення; 
– Удар (опція);
– Низький рівень батареї.

Де може використовуватись ця система?

Для застосування на транспорті – це контроль над:
– Контейнерами;
– Вантажними автомобілями;
– Комерційними автомобілями.

Для контролю над стаціонарними об’єктами:
– Контроль зовнішнього периметру;
– Контроль складських приміщень;
– Контроль віддаленого обладнання (сайти мобільного зв’язку, транс-

форматорні підстанції, об’єкти водопостачання та інш.).

При цьому, основними споживачами і зацікавленими клієнтами можуть
стати: банки, компанії з надання автомобілів у кредит, лізингові компа-
нії, страхові компанії, служби безпеки, інкасація, залізничні вагони, кон-
тейнери, автопарки, власники приватних комерційних автомашин.

Наостанок хочеться додати: оскільки всі замки виконано на платформі
циліндрів МUL-T-LOCK®, то існує можливість додатково включити їх в
систему механічного розмежування доступу «Майстер-ключ», або зібрати
їх під існуючі комбінації ключів. 

Плюс простота установки і заміни. Це може зробити практично кожен!
А ефект – практично безмежні можливості!
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