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E-LOCK STANDARD

Είναι η βασική έκδοση ηλεκτρονικής ασφάλειας της  

LeghornGroup και προσφέρει πληροφορίες σχετικά με το 

άνοιγμα το κλείσιμο μίας πόρτας αποθήκης ή καρότσας, την 

πιθανή παραβίαση και την παράτυπη είσοδο σε χώρο 

εμπορευμάτων μέσω της ανάγνωσης του τυχαίου αριθμού 

που  δημιουργείται από την συσκευή και ο οποίος πρέπει να 

είναι ο ίδιος στην αναχώρηση και στην άφιξη μιας 
αποστολής.  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

E-LOCK GOLD
Πέρα από το βασικό μοντέλο της έκδοσης Standard, το E-Lock 

Gold φέρει κάρτα SIM και είναι σε θέση να:

 να στείλει SMS σε κινητά τηλέφωνα σε περίπτωση που 

ανοιχτεί ή παραβιαστεί το συρματόσχοινο κλεισίματος ή οι 

πόρτες του μεταφορικού μέσου στο οποίο είναι τοποθετημένο.

 να ιχνηλατεί να αναλύει και να ελέγχει την θέση των  

εμπορευμάτων χάριν στο GPS που διαθέτει και τις  λειτουργίες 

GSM/GPRS για την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο.

 να πραγματοποιεί την ιχνηλάτηση των μεταφορικών μέσων 

μέσω μίας πλατφόρμας web ή να στέλνει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα που έχουν προκαθοριστεί SMS με την πραγματική 

του θέση.

ALERT LOCK
Πέρα από την βασική έκδοση του μοντέλου standard, το Alert 

Lock φέρει κάρτα SIM και έχει την ικανότητα να στέλνει SMS σε 

κινητά τηλέφωνα ή σε μία πλατφόρμα web, σε περίπτωση που 
ανοιχτούν οι πόρτες στις οποίες έχει τοποθετηθεί. 

Είναι μία ηλεκτρονική ασφάλεια που όχι μόνο ενημερώνει για 

γεγονότα παραβίασης, ανοίγματος,  κλεισίματος ή 

παραβίασης αλλά επιτρέπει επίσης:

 την μνημόνευση και την καταγραφή του ιστορικού της 

συσκευής και των μετακινήσεων   

 Να κατεβάσει αυτές τις πληροφορίες στο PC μέσω της 

πόρτας USB.

SPYLOCK
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043049 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Μοναδική 
Ταυτοποίηση 

Καταγραφή 
Γεγονότων

Επικοινωνία
με PC

Μετάδοση 
γεγονότων
/πρόσβασης
Σε πραγματικό 
χρόνο

Επανα-
φορτιζόμενη
μπαταρία 
μέσω USB

Τρόπος
τοποθέτησ
ης

E-LOCK
STANDARD

Βίδες ή 
προτσίνια

Μαγνητική
πλάκα

ALERT
LOCK

Βίδες ή 
πριτσίνια

Piastra
magnetica

E-LOCK
GOLD

Βίδες ή 
πριτσίνια

Μαγνητική
πλάκα

SPYLOCK Ταινία Velcro

Μαγνήτη

Βασικές λειτουργίες των προϊόντων:
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05ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Όλες οι ηλεκτρονικές 
ασφάλειες ενεργής ή η 
επανάχρησης παραγωγής 
της LeghornGroup, 
σχεδιάστηκαν για την 
πρόληψη των κλοπών και 
των δολιοφθορών  στις 
μεταφορές των 
εμπορευμάτων 
εγγυώμενες την 
προστασία, την 
ταυτοποίηση, τον έλεγχο 
και την ιχνηλάτηση.

Με εκσυγχρονισμό και 
εμπειρία, συμβάλουμε 
στο μέγιστο βαθμό για 
καλύτερη ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα.
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06ΠΕΔΙΑ 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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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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