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E LOCK GOLD: 

Ηλεκτρονικό σύστημα 

παρακολούθησης των φορτηγών

Η LeghornGroup είναι μια δυναμική

εταιρεία η οποία τα τελευταία 40 χρόνια

σχεδιάζει και παράγει μηχανικές σφραγίδες

ασφαλείας, έχει μια πλούσια εμπειρία στα

συστήματα πρόληψης των κλοπών τις

οποίες μπορεί να προλάβει ή να

παρεμποδίσει.

Πάνω από 10 χρόνια πριν, οι

υπεύθυνοι της LeghornGroup

srl συνειδητοποίησαν τη

σημασία της επένδυσης σε

έργα που περιλαμβάνουν τη

χρήση ηλεκτρονικής

τεχνολογίας για την κατασκευή

νέων σφραγίδων ασφαλείας

και κλειδαριών ασφαλείας

ειδικά σχεδιασμένων για την

προστασία οχημάτων και

αγαθών. Αυτά ήταν χρόνια

έντονων μελετών και

σχεδιασμού, στα οποία η

τεράστια εμπειρία της εταιρείας

για την πρόληψη των κλοπών

με την χρήση των μηχανικών

σφραγίδων ασφαλείας,

συνδέθηκε με τις σύγχρονες

δεξιότητες της πληροφορικής.
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E LOCK GOLD: 

Ηλεκτρονικό σύστημα 

παρακολούθησης των φορτηγών

Η E-LOCK GOLD είναι μια έξυπνη

ηλεκτρονική κλειδαριά που

επικοινωνεί μαζί σας, επιτρέποντάς

σας να παρακολουθείτε τη θέση του

αυτοκινήτου, τους χρόνους ταξιδιού

και στάθμευσης σε πραγματικό

χρόνο, καθώς και την ασφάλεια του

οχήματος και των μεταφερόμενων

εμπορευμάτων, στέλνοντας ένα

μήνυμα σε ένα κινητό τηλέφωνο ή

σε ένα PC, με αναφορές για μη

εξουσιοδοτημένους συναγερμούς

ανοίγματος και κλεισίματος.
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E LOCK GOLD: 

Ηλεκτρονικό σύστημα 

παρακολούθησης των φορτηγών

Η e-LOCK GOLD έχει σχεδιαστεί ειδικά

για μεγαλύτερη ασφάλεια στην

εφοδιαστική αλυσίδα και στις

μεταφορές. Η μηχανική αντοχή και η

έξυπνη ηλεκτρονική λειτουργία, του e-

LOCK GOLD είναι μια αποτελεσματική

λύση για την ιχνηλάτηση, την

προστασία, την παρακολούθηση και

τον εντοπισμό των αγαθών στις

διάφορες μεταφορές, και είναι σε θέση

να εγγυηθούν μεγαλύτερη ασφάλεια,

ενώ παράλληλα βελτιστοποιούν την

διαδικασία της εφοδιαστικής

αλυσίδας.
Η E-LOCK GOLD είναι μια

συσκευή ασφαλείας

ΜΟΝΑΔΙΚΗ στην αγορά,

επειδή τροφοδοτείται από

μια ισχυρή εσωτερική

εύκολα επαναφορτιζόμενη

μπαταρία, μέσω USB και

μπορεί να εγγυηθεί

λειτουργική αυτονομία έως

και ένα χρόνο (με 10

μεταδόσεις δεδομένων ανά

ημέρα).

Η συσκευή εφαρμόζει ρουτίνες ασφαλείας για να

εξασφαλίσει ότι τα συμβάντα αποθηκεύονται και

μεταδίδονται αργότερα εάν περιέλθει σε περιοχές με

ελάχιστη ή καθόλου κάλυψη δικτύου. Οι συναγερμοί

μπορούν να σταλούν τόσο σε κινητό τηλέφωνο όσο

και σε υπολογιστή.
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E LOCK GOLD: 

Οι λειτουργίες της

Η E-LOCK GOLD λειτουργεί με μία SIM card οποιουδήποτε πάροχου

τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως ο οποίος να δουλεύει σε δίκτυο GSM

penta band

(Η μοναδική χώρα που δεν εφαρμόζει αυτό το σύστημα είναι η

Ιαπωνία).

Η E-LOCK GOLD 

προστατεύει το 

φορτηγό από 

οποιοδήποτε 

ΜΗ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ 

άνοιγμα

Η E-LOCK GOLD προειδοποιεί εάν το φις ανοίξει ή κλείσει

Η E-LOCK GOLD προειδοποιεί εάν έχει κοπεί το καλώδιο

Η E-LOCK GOLD προειδοποιεί εάν η μπαταρία χρειάζεται φόρτηση

Η E-LOCK GOLD προειδοποιεί εάν απομακρυνθεί από την θέση της

Η E-LOCK GOLD μπορεί να μεταδίδει τη θέση της GPS σε ένα χρονικό

διάστημα προγραμματισμένο από το χρήστη (λειτουργία

χρονοδιακόπτη): αυτό προσθέτει στη λειτουργία ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ επίσης μια

μεγάλη χρησιμότητα αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την συνεχή

ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ του οχήματος και των εμπορευμάτων.
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E LOCK GOLD: 

Οι λειτουργίες του

Κάθε φορά που η E-LOCK GOLD

στέλνει ένα μήνυμα, παρέχει τον

αναγνωριστικό αριθμό, την

τρέχουσα στάθμη μπαταρίας, τον

τύπο συμβάντος που συνέβη και τη

θέση του GPS, μαζί με την

ημερομηνία και την ώρα.

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με

τις online πλατφόρμες

παρακολούθησης, με τις οποίες

είναι εύκολα ενσωματωμένη, και

είναι ένα ισχυρό εργαλείο

ανίχνευσης και ελέγχου.

Ο τετραψήφιος αριθμός

αναγνώρισης της σφραγίδας είναι

τυπωμένος με laser στην εξωτερική

θήκη της e lock από πολυανθρακικό

και συμπίπτει με τον εργοστασιακά

ρυθμισμένο ηλεκτρονικό κωδικό.

Ο χρήστης έχει την ευελιξία να είναι

σε θέση να ορίσει το δικό του

μεταβλητό κώδικα, για

προσαρμοσμένες χρήσεις.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

GSM/GPS 

Η μπαταρία Lithium 4,2V μέσα στη συσκευή είναι επαναφορτιζόμενη μέσω 

USB, έχει χωρητικότητα 6600 mAh και εγγυάται λειτουργική αυτονομία για

- 4 έτη με 2 μεταδόσεις δεδομένων ανά ημέρα.

- 1 έτος με 10 μεταδόσεις δεδομένων ανά ημέρα.

- 10 ημέρες, με συνεχή λειτουργία και μετάδοση δεδομένων σε διαστήματα 10 

λεπτών.

- Σε αναμονή> 10 χρόνια.
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E LOCK GOLD: 

Το σύστημα εγκατάστασης.

Η E-LOCK GOLD μπορεί να

τοποθετηθεί σταθερά, δηλαδή

βιδώνοντας ένα μεταλλικό στήριγμα

στην πόρτα του φορτηγού ή του

εμπορευματοκιβωτίου ή με μια

μαγνητική πλάκα που υποδεικνύεται

για τη χρήση της συσκευής σε

διαφορετικά οχήματα που

περιστρέφονται στην εφοδιαστική

αλυσίδα διανομής και μεταφοράς.

Η E Lock GOLD έχει 

σχεδιαστεί με τρόπο 

ώστε να σφραγίζεται με 

εγκεκριμένη σφραγίδα 

υψηλής ασφαλείας ISO 

17712:2013

Πρόσθετο 

χαρακτηριστικό 

ασφαλείας:

Ο μεταλλικός πείρος 

ασφάλισης της E LOCK 

GOLD σχεδιάστηκε με 

οπή διαμέτρου 4mm, 

μελετημένου ώστε να 

μπορεί να τοποθετηθεί 

μία σφραγίδα υψηλής 

ασφαλείας η οποία να 

αποθαρρύνει την 

αποσύνδεση του 

πείρου.   
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E LOCK GOLD: 

Το κουμπί πολλαπλών 

λειτουργιών 

Το μπροστινό κουμπί στο

καπάκι της E-LOCK GOLD

φέρει μια λυχνία LED που

παρέχει οπτική

ανατροφοδότηση σχετικά με

τη λειτουργικότητα της

σφράγισης

(χρησιμοποιώντας τη

λειτουργία αναβοσβήνει

ανάλογα με τη λειτουργία

που εκτελείται αυτή τη

στιγμή από τα ηλεκτρονικά

τμήματα της συσκευής).

Πατώντας το κουμπί, η

συσκευή στέλνει ένα μήνυμα

με τον κωδικό της και θέση

GPS.

Η E-LOCK GOLD

υπόκειται σε 

αυστηρούς ποιοτικούς 

ελέγχους και πληροί 

τις απαιτήσεις 

σήμανσης CE
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E LOCK GOLD: 

Ulteriori sviluppi

Σύμφωνα με τη γενική φιλοσοφία

της LeghornGroup, που στοχεύει

στην πλήρη ικανοποίηση των

πελατών, η e-LOCK GOLD μπορεί

επίσης να τροποποιηθεί ανάλογα

με τις ειδικές ανάγκες κάθε εταιρίας

και χρήστη.

Μια νέα έκδοση μελετάται αυτή την

περίοδο, με:

1.) Μακρύτερο συρματόσχοινο (πάνω από 20 μέτρα) 

2.) Αυτόματο κλείδωμα του πείρου που εκτελείται από μια μονάδα 

τηλεχειρισμού.

3.) Άνοιγμα του πείρου που διαχειρίζεται μια μονάδα τηλεχειρισμού 

μετά την αναγνώριση του σειριακού αριθμού ενός παλμού που 

διαβάζεται και αναγνωρίζεται από το ίδιο το e-LOCK.

4.) Δυνατότητα ενημέρωσης του λογισμικού της συσκευής e-LOCK

GOLD από ένα τηλεχειριστήριο.
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com
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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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