


V oblasti řízení přepravy a nákladní dopravy je bezpečnost  

zlomovým bodem.

Společnost LeghornGroup, výrobce vysoce bezpečnostních plomb

pro mezinárodní obchody, je první společností, která uvádí na trh

pasivní vysoce bezpečnostní plomby RFID “THREE STATES”.

Plomba poskytuje informace o stavu - odemknuté, uzamčené a

neoprávněně otevřená - jakmile jsou načteny. Tyto tři informace

jsou ZÁKLADNÍ, abyste věděli, zda byl kontejner správně

zapečetěn.

02BEZPEČNOSTNÍ PLOMBY
UHF RFID VYSOCE BEZPEČNOSTNÍ PLOMBY “THREE STATES”

3060 g

UNLOCKED  

LOCKED  

TAMPEREDDigitalizace operací v terminálech, přístavech a na překladištích

zvyšuje bezpečnost a udržitelnost v celém dodavatelském řetězci,

což jsou nové požadavky, které vysoce bezpečnostní plomby od

společnosti LeghornGroup splňují. Poskytují operátorům inovativní

a high-tech nástroje a současně nejvyšší úroveň zabezpečení.

Nové UHF RFID “THREE STATES” jsou následující:

SOTER SEAL: UHF RFID 3

(KONTEJNEROVÁ PLOMBA)

MYRMIDON SEAL: UHF RFID

(LANKOVÁ ZATAHOVACÍ PLOMBA)

Názvy významů: SOTER SEAL a MYRMIDON SEAL
V řecké mytologii byl Soter (Σωτήρ “Spasitel, vysvoboditel”) zosobněním nebo démonem bezpečí, uchování  

a osvobození od újmy.

Myrmidony (neboli Myrmidones Μυρμιδόνες) byly starověkým národem řecké mytologie. V Homerově Iliadě  

jsou Myrmidony vojáci, kterým velel Achilles, a byli známí svou odvahou a loajalitou.
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UHF RFID KONTEJNEROVÁ PLOMBA “THREE STATES”

ODEMKNUTÉ, ZAMKNUTÉ, NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE

Vnější plastový kryt této plomby je z polypropylene, který může být přizpůsobitelný vlastním značením a

číslováním na vyžádání. Obsahuje jedinečnou a nejnovější generaci elektronického čipu, který má své

vlastní jednoznačné kódování, které nelze replikovat. To umožňuje bezpečnou a spolehlivou

automatickou identifikaci plomby aplikované na kontejneru nebo vozidlu.

SOTER SEAL

▪ Má jednoznačný identifikační kód a schopnost čtení a zápisu uživatelské paměti.

▪ Současně nabízí okamžitou a přesnou identifikaci plomby a stav plomby, tj. Odemčeno /  

uzamčeno a neoprávněná manipulace, pokud existuje.

▪ Je to ideální řešení pro zajištění bezpečnosti nákladu a důkaz o neoprávněné manipulaci při  

přepravě nebo v dodavatelském řetězci.

LEGHORNGROUP SOTER SEAL je vysoce

bezpečnostní kontejnerová UHF RFID plomba,  

která  kombinuje  vysokou mechanickou bezpečnost

s elektronickým zabezpečením nabízeným  

technologií    RFID,    automatickou radiofrekvenční

identifikační technologií.

Jedná se o první kontejnerovou RFID plombu, která

je v souladu s technickými normami ISO17712 -

dostupné na trhu, které je schopné poskytovat své

stavové informace, ODEMKNUTÉ, ZAMKNUTÉ

NEBO NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE, které jsou

uloženy v čipu RFID

SOTER SEAL
3060 g

Zabudovaná nepřekonatelná úroveň zabezpečení:

Každá událost, ke které dojde na plombě(odemknutá, zamknutá a neoprávněná manipulace), je trvale

uložena v paměti čipu. Zabezpečení je založeno na HW systému - díky technické specifikaci nasazení

inovativního čipu RFID - a není přenášeno na externí SW systémy a algoritmy, jako u konkurenčních

produktů.
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Mechanická specifikace

▪ Ochrana IP adres:

▪ Provozní teplota:

▪ Skladovací teplota:

▪ ISO 17712:2013:

IP65

– 20°C / + 55 °C

– 30°C / + 80 °C

Ano

▪ Frekvence:

▪ Referenční RF standard:

▪ Technologie:

▪ RFID IC:

▪ Uživatel čtení / zápis paměti:

▪ Velikost paměti:

▪ TID (Tag IDentifier):

860 – 960 MHz

EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC 18000-6C

Passive  

NXP G2iM+

up to 640 bit

from128 bit up to 448 bit of EPC memory

96 bitů, včetně 48bitu jednoznačné progresivní číslovací  

továrny, je uzamčeno; 112bitová paměť TID uživatele

Ano

Ano – THREE STATES DETECTION

10000

20 Let

▪ Chráněno heslem:

▪ Neoprávněná manipulace:

▪ Cyklus čtení a zápisu:

▪ Uchovávání údajů:

• Výkon

• Vzdálenost čtení ruční čtečkou:

▪ Čtecí vzdálenost u čtečky brány:

▪ Kvality:

2 m (6’6”47⁄64”) (v závislosti na čtečce)

5 m (16' 4" 27/32”) (v závislosti na čtečce)

100% performance tested)

▪ Materiál: karbonitrured ocel + polypropylen v  

souladu s omezením nebezpečných látek (RoHS),  

evropská směrnice 2002/ES.

UHF RFID KONTEJNEROVÁ PLOMBA “THREE STATES”

ODEMKNUTÉ, ZAMKNUTÉ, NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE

Specifikace rádiové frekvence

SOTER SEAL
3060 g
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Velikost

▪ Elektronická vlajka:

▪ Délka kovového kolíku:

▪ Průměr kovovéhokolíku:

▪ Velikost kolíku:

▪ Hmotnost:

48x117x4 mm (1”x7/8”x4”19⁄32”x5⁄32”)

67 mm (2"5/8”)

8 mm (3⁄16”)

56x63x26 mm (2"13/64x 2"31/64”x 1"1/32”)

114 g

UHF RFID KONTEJNEROVÁ PLOMBA “THREE STATES”

ODEMKNUTÉ, ZAMKNUTÉ, NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE

SOTER SEAL

Dostupné barvy

3060 g
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LEGHORNGROUP MYRMIDON SEAL je vysoce

bezpečnostní lanková zatahovací UHF RFID plomba,

která kombinuje vysokou mechanickou bezpečnost s

elektronickým zabezpečením nabízeným technologií

RFID, automatickou radiofrekvenční identifikační

technologií.

Jedná se o první RFID plombu, která je v souladu s

technickými normami ISO17712 - dostupné na trhu, které

je schopné poskytovat své stavové informace,

ODEMKNUTÉ, ZAMKNUTÉ NEBO NEOPRÁVNĚNÁ

MANIPULACE, které jsou uloženy v čipu RFID

Vnější plastový kryt této plomby je z polypropylene, který

může být přizpůsobitelný vlastním značením a číslováním

na vyžádání. Obsahuje jedinečnou a nejnovější generaci

elektronického čipu, který má své vlastní jednoznačné

kódování, které nelze replikovat. To umožňuje bezpečnou

a spolehlivou automatickou identifikaci plomby aplikované

na kontejneru nebo vozidlu.

MYRMIDON SEAL

▪ Má jednoznačný identifikační kód a schopnost čtení a zápisu uživatelské paměti.

▪ Současně nabízí okamžitou a přesnou identifikaci plomby a stav plomby, tj. Odemčeno /  

uzamčeno a neoprávněná manipulace, pokud existuje.

▪ Je to ideální řešení pro zajištění bezpečnosti nákladu a důkaz o neoprávněné manipulaci při  

přepravě nebo v dodavatelském řetězci.

Vysoce bezpečnostní plomba  

certifikovaná ISO 17712:2013

MYRMIDON SEAL
3060 g
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ODEMKNUTÉ, ZAMKNUTÉ, NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE
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MYRMIDON SEAL
UHF RFID CABLESEALS “THREE STATES”

ODEMKNUTÉ, ZAMKNUTÉ, NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE

3060 g
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Mechanická specifikace

▪ Ochrana IP adres:

▪ Provozní teplota:

▪ Skladovací teplota:

▪ ISO 17712:2013:

IP65

– 20°C / + 55 °C

– 30°C / + 80 °C

Ano

Specifikace rádiové frekvence

▪ Frekvence:

▪ Referenční RF standard:

▪ Technologie:

▪ RFID IC:

▪ Uživatel čtení / zápis paměti:

▪ Velikost paměti:

▪ TID (Tag IDentifier):

860 – 960 MHz

EPC Class 1 Gen2 / ISO/IEC 18000-6C

Passive  

NXP G2iM+

up to 640 bit

from128 bit up to 448 bit of EPC memory

96 bitů, včetně 48bitu jednoznačné progresivní číslovací  

továrny, je uzamčeno; 112bitová paměť TID uživatele

Ano

Ano – THREE STATES DETECTION

10000

20 Let

▪ Chráněno heslem:

▪ Neoprávněná manipulace:

▪ Cyklus čtení a zápisu:

▪ Uchovávání údajů:

• Výkon

• Vzdálenost čtení ruční čtečkou:

▪ Čtecí vzdálenost u čtečky brány:

▪ Kvality:

2 m (6’6”47⁄64”) (v závislosti na čtečce)

5 m (16' 4" 27/32”) (v závislosti na čtečce)

100% performance tested)
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MYRMIDON SEAL
UHF RFID CABLESEALS “THREE STATES”

ODEMKNUTÉ, ZAMKNUTÉ, NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE

Velikost

▪ Velikost

▪ Standardní délka kabelu:

▪ Průměr kabelu:

▪ Hmotnost:

▪ Materiál:

51x93x38 mm (2”x1”1⁄12”x3”⁄16”)

337 mm (1' 1" 17/64”)

5,0 mm (3⁄16”)

160 g

karbonitrured ocel + polypropylen v

souladu s omezením nebezpečných

látek (RoHS),

evropská směrnice 2002/ES.

Dostupné barvy

3060 g
08

Palackého 41, 466 04 Jablonec nad Nisou, Česká republika
TEL: +420 775 506 447

www.leghorngroup.cz - info@leghorngroup.cz

mailto:www.leghorngroup.cz-info@leghorngroup.cz


3060 g

▪ Vysoce bezpečnostní plomby vyhovující normě ISO17712 pro zaplombování dveří kontejnerů, nákladních  

automobilů a přívěsů.

▪ RFID zajišťuje automatickou identifikaci vozidla,kontejneru...

▪ Lze je rychle a přesně číst pomocí statických systémů pro čtení brány nebo pomocí kapesních zařízení

provozovaných pracovníky kontrolních bodů.

▪ RFID čip lze také použít k uložení dalších informací. Čip lze snadno zapsat pomocí RFID čtečky / zapisovacího  

zařízení. Další informace přidány a čip sám může být chráněnheslem.

▪

ODEMKNUTÉ  

ZAMKNUTÉ

NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE

Každá událost - ODEMKNUTÉ, ZAMKNUTÉ nebo  

NEOPRÁVNĚNÁ MANIPULACE je trvale uložena  

v  paměti čipu

09
BEZPEČNOSTNÍ PLOMBY

UHF RFID VYSOCE BEZPEČNOSTNÍ PLOMBY “THREE STATES”

Dokonalé řešení zabezpečení nákladu

Zabudovaná nepřekonatelná úroveň zabezpečení:

Každá událost, ke které dojde na plombě(odemknutá, zamknutá a neoprávněná manipulace), je trvale

uložena v paměti čipu. Zabezpečení je založeno na HW systému - díky technické specifikaci nasazení

inovativního čipu RFID - a není přenášeno na externí SW systémy a algoritmy, jako u konkurenčních

produktů.
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KDO JSME
3060 g
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Být roven vzneseným otázkám je naší ambicí.  

Vysvětlovat zákazníkům, že jejich problémy jsou  

problémy, je součástí našeho přirozeného způsobu bytí.

i naše

To je klíč našeho úspěchu.

Luciano Grapsa

LeghornGroup President

Závěr

Ochrana. LeghornGroup může chránit vaše zboží a majetek

bezpečnostními plombami a různými produkty pro ochranu proti

neoprávněné manipulaci. Naše společnost může vytvářet technická

řešení na míru, která splňují požadavky klienta.

Kontrola. LeghornGroup zajišťuje, že zboží a osoby mohou být

monitorovány pomocí bezpečnostních produktů a integrovaných

kompletních hardwarových a softwarových řešení, která umožňují obsluze

sledovat a zasahovat v reálném čase, a to i na dálku.

Identifikace. LeghornGroup rozumí ověřování spolu s jejich inovativními

technickými produkty a řešeními, které uživatelům umožňují jedinečně a

bezpečně identifikovat zboží, vozidla, kontejnery, zvířata a osoby.

Sledování. Gps sledovací zařízení společnosti LeghornGroup v

reálném čase umožňují uživatelům sledovat polohu, stav a pohyb

vozidel a osob.

K dosažení tohoto cíle LeghornGroup přináší:

PPaalalacckkééhhoo4411,,4466660044JJaabblolonneeccnnaaddNNisisoouu,,ČČeesskkáárreeppuubblilkikaa  

TTEELL::++442200777755550066444477

wwwwww..lleegghhoorrnnggrroouupp..cczz -- iinnffoo@@lleegghhoorrnnggrroouupp..cczz

http://www.lleegghhoorrnnggrroouupp.cczz/
mailto:iinnffoo@@lleegghhoorrnnggrroouupp.cczz


Bezpečnostní plomby a identifikační produkty  

přpravního kontejneru

Vysoká kostka Varování  

Dlouhý štítek černá a  

žlutá
Štítky nebezpečnosti  

25x25 cm

RFID TAGETE LABEL pro

kontejner  

Skládá se z

alfanumerického kódu na  

11 číslic, "CODICE BIC",

který identifikuje:

majitel

číslo kontejneru  

konečná samokontrolní  

číslice

RFID TAMPER EVIDENCE

Neptunseal  

ISO 17712:2013

E LOCK GOLD

Opakovaně použitelný  

elektronický zámek s  

online sledovací službou

Vidlicí nebo  

Nový Vidlicí  

Bariéra vysoká

bezpečnostní pečeť v

souladu s

ISO 17712:2013

Plastové těsnění s pevnou  

délkou

Neptuneseal

Vysoce bezpečnostní

kontejnerová plomba

ISO 17712:2013

Bezpečnostní štítek  

VOID

By LeghornGroup

3060 g 11

... Září 2020 přineseme na světový trh  

bezpečnostní plomby UHF RFID  

“THREE STATES” :

Soter seal a Myrmidon seal
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SVĚTOVÉ KONTAKTY
Obecný e-mail:info@leghorngroup.com

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno Tuscany Italy  

Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621

www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy  

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.  

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium 

www.leghorngroup.be 

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – India 

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Czech Rep.  

www.leghorngroup.cz 

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova  

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain  

www.leghorngroup.es

OCHRANA - KONTROLA - IDENTIFIKACE - SLEDOVÁNÍ

3060 g
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