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Η LeghornGroup srl είναι παραγωγός και

προμηθευτής σφραγίδων ασφαλείας και

προϊόντων για την ασφάλεια των αγαθών

και των ανθρώπων από το 1978, και

ειδικεύεται σε εφαρμογές στην εφοδιαστική

αλυσίδα και τις μεταφοράς.

Χάρη στη μεγάλη πείρα που αποκτήθηκε

στη διάρκεια των χρόνων και στις

διαθέσιμες εγκαταστάσεις για την

παραγωγή προϊόντων και συστημάτων,

ακόμη και προσαρμοσμένων, ικανών να

προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και

αποφασιστική απάντηση σε οποιοδήποτε

πρόβλημα που σχετίζεται με την ασφάλεια,

η LeghornGroup έχει διαπιστευτεί ως ένας

από τους ευρωπαίους ηγέτες στην

προμήθεια προϊόντων υψηλής αξίας για

την ασφάλεια.

Με επιχειρησιακά και εμπορικά γραφεία

στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Λατινική

Αμερική και τη Μέση Ανατολή και με δικές

της παραγωγικές εγκαταστάσεις για την

κατασκευή των πλαστικών και μεταλλικών

τμημάτων των σφραγίδων ασφαλείας, η

LeghornGroup μπορεί να προσφέρει

πλήρη έλεγχο των προϊόντων της και

ευρεία υποστήριξη των πελατών της

παγκοσμίως.
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SPYLOCK

ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Καταγραφή 

οποιασδήποτε 

εισόδου των 

αποθηκευμένων 

αγαθών και αυτών 

που μεταφέρονται:

Άνοιγμα, κλείσιμο ή 

παραβίαση.

ID της συσκευής. 

Τύπος συμβάντος 

ημερομηνία και 

ώρα. 

Έχει μεγάλη αυτονομία 

λειτουργίας χάρη στην 

μεγάλης διάρκειας μπαταρία 

που επαναφορτίζεται μέσω 

θύρας USB.

Ιχνηλάτηση μέσω GPS

Διαθέσιμη σαν επιπλόν
λειτουργία. 

Τεχνολογία NFC.

Για την αναγνώριση του 

χειριστού. 
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Η SPYLOCK είναι μια

επαναχρησιμοποιήσιμη ηλεκτρονική

κλειδαριά νέας γενιάς ειδικά σχεδιασμένη για

μεγαλύτερη ασφάλεια στην εφοδιαστική

αλυσίδα και τις μεταφοράς.

Η SPYLOCK συνδυάζει τη λειτουργικότητα

του μηχανικού κλειδώματος με την ασφάλεια

πληροφοριών μιας προηγμένης ηλεκτρονικής

συσκευής που επιτρέπει την ακριβή

παρακολούθηση της κατάστασης των

εμπορευμάτων που μεταφέρονται με

φορτηγά, ρυμουλκούμενα και

εμπορευματοκιβώτια.

SPYLOCK Τεχνολογία στην υπηρεσία της 

ασφάλειας των μεταφορών

Η ΑΝΑΓΚΗ

Η προμήθεια στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, σε όλο τον κόσμο της

τεράστιας ποικιλίας των προϊόντων που χρειάζονται, θα ήταν αδύνατη χωρίς τη

σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα και τις μεταφορές στη ξηρά, τη θάλασσα και τον

αέρα. Με την εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης, τα ζητήματα ασφάλειας που

σχετίζονται με όλη αυτή την διαδικασία είναι όλο και πιο σημαντικά.

Τα πολύτιμα αγαθά πρέπει να προστατεύονται από διάφορες απειλές: κλοπή,

ατυχήματα, δολιοφθορά, ληστεία.
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Η εμπειρία δείχνει ότι οι

χειριστές μπορούν,

δυστυχώς, να θεωρηθούν

υπεύθυνοι για ένα μέρος

των κλοπών, πράγμα που

σημαίνει ότι δεν είναι

πλέον αρκετή η χρήση

εμπορευματοκιβωτίων

υψηλής αντοχής που

προστατεύονται από

διάρρηξη και ελέγχων

πρόσβασης. Απαιτείται

ένα πρόσθετο επίπεδο

ασφάλειας, κάτι που

επιτρέπει την

παρακολούθηση του τι

συμβαίνει σε ολόκληρη
την αλυσίδα μεταφοράς.
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Η ΛΥΣΗ

SPYLOCK ικανοποιεί πλήρως αυτή την ανάγκη, χάρη στα χαρακτηριστικά της 

που επιτρέπουν:

• ταυτοποίηση του χειριστή και της χρησιμοποιούμενης συσκευής. 

• καταγραφή κάθε συμβάντος που συνέβη στη συσκευή: κλείσιμο, άνοιγμα, 

απόπειρα παραβιάσεων.

• δυνατότητα αναβαθμίσεων με πρόσθετη λειτουργία εντοπισμού GPS.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Υλικό ABS

Βαθμός βιομηχανικής ασφάλειας IP65

Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C  +55°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C  +55°C

Διαστάσεις 131x67x35 mm

Κανονικό μήκος του 

συρματόσχοινου κλεισίματος

110 cm

Διάμετρος συρματόσχοινου 2,5 mm

Υλικό συρματόσχοινου Acciaio Inox

Βάρος 180 gr

Μηχανικό κλείσιμο: Κουμπί κλεισίματος με ελατήριο. 

Οθόνη Οπίσθιος φωτισμός με 32 χαρακτήρες (3x16)

Interfaccia di comunicazione USB 2.0

Μπαταρία Επαναφορτιζόμενη 1100 mAh 3.7V

Δυνατότητα μνήμης 1000 data record

Προστασία με password Software

Αντικλεπτική ασφάλεια Αισθητήρας ανοίγματος συσκευής

Κωδικός παραγωγής UID CODE

Κωδικός διαχείρισης Software Code

RFID HF NFC Tag
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WORLD CONTACTS
General e-mail: 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
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