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e-LOCK STANDARD oznamuje neoprávněné
otevření nákladního vozidla / kontejneru
vygenerováním náhodného čísla, které musí být
stejné před a po dodání nákladu

.

e-LOCK STANDARD je základní produkt

opakovaně použitelných elektronických plomb

vyráběný společností LeghornGroup se

základními funkcemi za velmi

konkurenceschopnou cenu.

e-LOCK STANDARD 

Zabraňuje vnitřní krádeži a podvodům v celém
dodavatelském řetězci

Jakmile je plomba uzavřena, automaticky
vygeneruje jedinečné číslo, které se zanese do 
dokumentace nákladu

Jednoduchá, samostatná jednotka napájená z 
baterie

Základní elektronická plomba 
od LeghornGroup



e-LOCK STANDARD umožňuje detekci vstupu
pomocí náhodného sériového čísla.

e-LOCK STANDARD má v poslední verzi
následující vylepšení týkající se odolnosti a 
použitelnosti vůči životnímu prostředí:

▪ IP66 voděodolný kryt

▪ plombovací kolík z nerezové oceli (AISI 316) 
schopný odolat drsnému prostředí

▪ Má vyměnitelnou baterii

▪ 30% snížení hmotnosti zařízení (zcela
plastové pouzdro - z 840 gr na 590 gr)

e-LOCK STANDARD

Při zavření plomby dojde automaticky k 
vygenerování jedinečného náhodného
číslo, které lze přepsat do přepravních
dokladů.

Pokud e-LOCK STANDARD zobrazí stejné
číslo při příjezdu, je jisté, že dveře kamiónu 
nebo kontejneru nebyly během přepravy
otevřeny.

Nové jedinečné číslo se vygeneruje vždy, 
když se plomba otevře.



Jak e-LOCK STANDARD pracuje?

E-LOCK STANDARD prcuje velmi jednodušše:

▪ Při každém novém zavření plomby dojde k vygenerování náhodného čísla, které se zobrazí
na displeji plomby.

▪ Stisknutím tlačítka na plombě se na displeji vyvolá dříve vygenerované číslo.

▪ Robustní kryt chrání plombu před vodou, prachem, solí, špínou a olejem. Odolává
silným teplotním rozsahům.

▪ Plomba se snadno připevňuje k zadní části nákladního vozu pomocí šroubů nebo
pomocí magnetů.

▪ Snadné použití nevyžaduje žádnou údržbu.
▪ Dlouhá životnost baterie (5 000 cyklů). Uživatel může baterii vyměnit, takže e –

LOCK STANDARD je velmi nákladově efektivní řešení, které zabrání ztrátám zboží v 

dodavatelském řetězci, téměř bezúdržbové.



▪ Rozměry: 106x156x38 mm

▪ Hmotnost: 590 gr

▪ Montáž: 4 M6 šrouby

▪ Životnost: 1.000.000 cyklů

▪ Provozní teplota: -20° C + 50° C

▪ Skladovací teplota: -25° C + 80° C

▪ Baterie: Lithium - dlouhá životnost, nenabíjecí

▪ Voděodolný: IP 66 equivalent

▪ Těsnění: PVC

▪ Materiál krytu: Polykarbonát a polypropylen odolný proti nárazům

▪ Vibrace: Odolný vůči vibracím

▪ Display: 5místná LED - červená - čitelná v noci

▪ Plombovací kolík: Nerezový AISI 316

▪ Zajisťovací zástrčka: Zástrčka s pružinovým zámkem

▪ Bezpečnost: Může být uzamčen jiným druhem plomby

▪ Kabel Ocelová kabel potažený PVC

Technical specifications

Klíčové vlastnosti

▪ Robustní a snadno použitelné zařízení - žádná Údržba

▪ Baterie s dlouhou výdrží

▪ Jasný 5místný LED displej se rozsvítí pro snadné čtení i v noci

▪ Pružinový zámek drží zástrčku na místě pro rychlý a snadný přístup

▪ Plombovací kolík má otvor 4 mm, který je určen pro zabezpečení pomocí plastové
bezpečnostní plomby.



Ochrana: Společnost LeghornGroup Vám 

může pomoci s ochranou vašich výrobků při 

přepravě. Pomocí našich bezpečnostních 

plomb ochráníme vaše zboží při přepravě. Naše 

společnost umí také vytvářet na zakázku i 

technická řešení, které slouží k ochraně nebo 

kontrole zboží při přepravě.

Kontrola: Společnost LeghornGroup nabízí 

také plomby, které mohou být monitorovány a 

sledovány. Proto může například bezpečnostní 

technik sledovat v reálném čase pohyb 

jednotlivých zásilek.

Identifikace: Některé produkty společnosti 

LeghornGroup umožňují sledování zásilek, 

kamiónů a kontejnerů v reálném čase a to takřka 
kdykoliv a kdekoliv.

Sledování: Produkty společnosti LeghornGroup 

umožňují sledování pomocí GPS. Zařízení v 

reálném čase sleduje umístění, stav a pohyb 
vozidel a osob.

Field of action of LeghornGroup



“Vyřešit problém bylo vždy naší ambicí. Nechte naše zákazníky 
pochopit, že se jejich problémy OKAMŽITĚ stávají našimi vlastními 
problémy: toto je jeden z klíčů k úspěchu”.

Luciano Grapsa
President LeghornGroup
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