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02ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Προστατεύουμε τα περιουσιακά σας στοιχεία με

σφραγίδες ασφαλείας και με κάθε είδους αντικλεπτικό προϊόντος.

Μπορούμε να παρέχουμε προσαρμοσμένες τεχνικές λύσεις για

τυχόν ειδικές απαιτήσεις των πελατών.

ΕΛΕΓΧΟΣ: Εξασφαλίζουμε τον έλεγχο των αγαθών και των

ανθρώπων με την χρήση των προϊόντων ασφαλείας και με

ηλεκτρονικές λύσεις σε συνδυασμό με το απαραίτητο λογισμικό, με

τη δυνατότητα παρακολούθησης και παρέμβασης σε πραγματικό

χρόνο και σε συνθήκες κίνησης.

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ: Προσφέρουμε λύσεις προϊόντων και υπηρεσιών

με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την ταυτοποίηση

αντικειμένων, ζώων, οχημάτων και ατόμων, εξασφαλίζοντας την

ασφάλειά τους. Έχουμε ειδική εμπειρογνωμοσύνη σε λύσεις για

την πιστοποίηση των προϊόντων.

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ: Εντοπίζουμε οποιοδήποτε αγαθό, ζώο ή

άνθρωπο, χάρη στις προηγμένες συσκευές μας, δίνοντας σας την

ευκαιρία να έχετε πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις

πληροφορίες που επιτρέπουν τον εντοπισμό της τοποθεσίας, την

κατάσταση και την κυκλοφορία των αγαθών και των ανθρώπων.
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Ηλεκτρονικές σφραγίδες ασφαλείας και 
ηλεκτρονικές κλειδαριές

της LeghornGroup
Σφραγίδες ασφαλείας RFID και ηλεκτρονικά 

κλεισίματα
για μια νέα πορεία με μεγαλύτερη ασφάλεια 

και αποτελεσματικότητα
στην διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας
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“Η σγραγίδα NEPTUNE RFID
και το σύστημα JANUS GATE

κλειδώνει την κυκλοφορία 
εισόδου και εξόδου από την 
πύλη (εισόδου / εξόδου) και 
την εμφάνιση ανθρώπινων 

σφαλμάτων στο σύστημα 

διαχείρισης TAS (Trucks

Appointment System)” 

Δηλώνει το DP World terminal Antwerp Gateway, στο

Βέλγιο

http://www.leghorngroup.it/
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• Χρησιμοποιείται για 
τη σφράγιση των 
βαλβίδων στις 
δεξαμενές 
μεταφοράς χημικών 
προϊόντων.
Ανάγνωση μέσω 
αυτόματων πύρων 
στις μονάδες 
παραγωγής.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ 
ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RFID ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ;
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RFID;
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –

σφραγίδες με τεχνολογία RFID

Τα ηλεκτρονικό chip με μοναδικό ID και κεραία για την

αυτόματη ταυτοποίηση και την μετάδοση των δεδομένων με

ραδιοσυχνότητα μπορούν να βοηθήσουν σε:

• Αυτοματοποίηση των διαδικασιών

• Ταχύτερες διαδικασίες

• Ελαχιστοποίηση των λαθών των υπαλλήλων με

ταυτόχρονη αύξηση της πιστότητας της διαδικασίας.

• Σίγουρη ταυτοποίηση

• Ανίχνευση

• Ιχνηλασιμότητα
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ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ RFID της 

LeghornGroup
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NEPTUNE 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

LOGISTIC και ANTITAMPER

• UHF RFID παθητικό

• ISO17712:2013

• Ένδειξη ναι/όχι για την 

παραβίαση

CABLE SEAL

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

LOGISTIC και ANTITAMPER

• UHF RFID παθητικό

• ISO17712:2013

• Ένδειξη ναι/όχι για την 

παραβίαση

TITAN SEAL 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

LOGISTIC

• HF και UHF RFID παθητικό

• Πλαστική ρυθμιζόμενη 

σφραγίδα ασφαλείας (και 

με λογότυπο)
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Σταθερές κεραίες RFID 08

JANUS GATE 

UHF RFID

Τα συστήματα RFID UHF-ISO

18000-6 "All-in-One" (EPC

Global) σχεδιάζονται ειδικά 

για την παρακολούθηση των 

κινήσεων των 

εμπορευματοκιβωτίων που 

διέρχονται από την πύλη 

(λειτουργίες Gate IN / Gate

OUT).

Μπορεί να παρακολουθεί - αξιόπιστα και με

ασφάλεια – τις σφραγίδες ασφαλείας RFID που είναι

τοποθετημένες στα εμπορευματοκιβώτια που

κινούνται στους σταθμούς εμπορευμάτων, πύλες και

αποθήκες, χάρη στην αυτόματη και ακριβή

ανάγνωση των παθητικών σφραγίδων RFID (χωρίς

μπαταρία)
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ΚΙΝΗΤΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ RFID 09

TROLLEY UHF 

RFID

Το τρόλεϊ UHF RFID, αυτόνομο 

δύο τροχών, παρέχει 

ανάγνωση / εγγραφή για:

Γρήγορες και αποδοτικές 

διαδικασίες καταγραφής

Εξωτερικές λειτουργίες της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, σε 

όλες τις περιπτώσεις όπου δεν 

είναι εφικτή ή βολική η 

εγκατάσταση ενός σταθερού 

εξοπλισμού ανάγνωσης (π.χ. 

φόρτωση / εκφόρτωση στις 

αποβάθρες του λιμένα)

Σχεδιασμένο για να εργάζεται 

σε δύσκολα περιβάλλοντα 

(βιομηχανικά και εξωτερικά)

Διαθέτει τροχούς και λαβή για 

εύκολη και άνετη μετακίνηση σε 

διαφορετικές θέσεις
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ 10

E-LOCK GOLD
Επαναχρησιμοποιήσιμο ηλεκτρονικό κλείσιμο το 

οποίο συνδυάζει την προηγμένη ασφάλεια με την 

ικανότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο 

της θέσης και της κατάστασης φορτηγών, 

ρυμουλκούμενων και εμπορευματοκιβωτίων.

• Διαθέτει GPS και συστήματα GSM/GPRS

• Διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία USB μακράς διαρκείας.

Στέλνει μήνυμα SMS για να ενημερώσει για μη εξουσιοδοτημένη 

πρόσβαση στα αγαθά: ανοιχτά, κλειστά ή αλλοιωμένα (συσκευή 

αναγνώρισης, συντεταγμένες GPS και ημερομηνία)

Συνδέεται εύκολα με τις υπάρχουσες σε απευθείας σύνδεση 

πλατφόρμες και τις εφαρμογές για τον εντοπισμό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

1

2

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΚΑΙ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ: είναι ανώτερες από τισ προηγούμενες 

επιδή είναι αριθμημένες αλλά παραβιάζονται. 

3

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΦΙ Ή 

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟ: Σφραγίδες υψηλής ασφαλείας.. 

Πολύ δύσκολη η παραβίασή τους. Πιθανότητα 

παραβίασης της πόρτας του εμπορευματοκιβωτίου. 

4

5

ΚΑΜΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΚΑΛΗ

ISO 17712:2013

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ

ISO 17712:2013

ΜΟΛΥΒΔΟΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 

ΧΩΡΙΣ ΑΡΙΘΜΗΣΗ: εύκολες 

στην σφράγιση και στην 

επανάχρησή τους. 

Χρησιμοποιούνται ακόμα σε 

διάφορα μέρη του κόσμου. 

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ 

ΔΙΧΑΛΑ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΗ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ: Σφραγίδες 

ασφαλείας με διχάλα 

πραγματικά υψηλής 

ασφαλείας. Ελάχιστη 

πιθανότητα παραβίασης της 

ασφάλειας ή τησ πόρτας του 

εμπορευματοκιβωτίου. 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΚΑΡΦΙ 

RFID ANTITAMPER. 

Στην ανάγνωση 

νημερώνουν εάν έχουν 

παραβιαστεί.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ISO 17712:2013
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com
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LeghornGroup ITALY
www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA
www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM
www.leghorngroup.be

www.leghorngroup.nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA
www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH
www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE 
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN
www.leghorngroup.es
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