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e-LOCK STANDARD kondigt het ongeoorloofd
openen van de vrachtwagen / container aan
door een willekeurig nummer te genereren, dat
hetzelfde moet zijn voor en na de levering van
de lading.

.

e-LOCK STANDARD is het instapproduct van

de familie herbruikbare elektronische sloten

geproduceerd door LeghornGroup, met

basisfuncties tegen een zeer concurrerende

prijs.

e-LOCK STANDARD 

Voorkomt interne diefstal en fraude in de hele 
toeleveringsketen.

Zodra de verzegeling gesloten is, genereert 
het automatisch een uniek nummer dat kan 
worden overgenomen op het vrachtdocument.

Eenvoudig te gebruiken, stand-alone apparaat 
op batterijen

het basis elektronische slot van 
LeghornGroup



e-LOCK STANDARD maakt detectie van 
toegang mogelijk door het gebruik van een 
willekeurig serienummer.

Met succes op de markt sinds 2008, heeft e-
LOCK STANDARD de volgende recente 
verbeteringen wat betreft 
omgevingsbestendigheid en bruikbaarheid:

▪ IP66 waterdichte behuizing

▪ verzegelpen van roestvrij staal (AISI 316) 
bestand tegen zware omstandigheden

▪ installatie van batterijvervanging

▪ 30% reductie van het apparaatgewicht
(volledig plastic behuizing - van 840 gr naar 
590 gr)

e-LOCK STANDARD

Bij het vergrendelen van het zegel 
genereert het automatisch een uniek 
willekeurig nummer dat kan worden 
ingevoerd in de vrachtdocumenten.

Als de e-LOCK STANDARD hetzelfde 
nummer weergeeft bij aankomst, is het 
zeker dat de laaddeuren, trolleys of 
container niet geopend zijn tijdens het 
transport.

Elke keer dat het transport moet stoppen 
voor extra laden of lossen, wordt een 
nieuw uniek nummer gegenereerd.



Hoe werkt de e-LOCK STANDARD ?

E-LOCK STANDARD werkt zeer eenvoudig:

▪ Elke keer dat de pin uit het toestel wordt getrokken, wordt een willekeurig nummer
gegenereerd door de e-LOCK, dat op het display wordt weergegeven.

▪ Door op de knop aan de voorzijde te drukken, wordt het eerder gegenereerde nummer op
het display weergegeven.

▪ Robuuste behuizing volledig beschermd tegen water, stof, zout, vuil en olie. Het is 
bestand tegen extreme temperatuur verschillen.

▪ Eenvoudig te bevestigen aan de achterkant van een vrachtwagen met schroeven of 
magneten, met behulp van een speciale metalen plaat.

▪ Eenvoudig in gebruik en onderhoudsvrij.
▪ Lange levensduur van de batterij (5000 verzegelingsactiviteiten). De batterij kan 

door de gebruiker worden vervangen, waardoor de e – LOCK STANDARD een zeer 
kosteneffectieve oplossing is om goederenverlies in de toeleveringsketen te 

voorkomen, bijna onderhoudsvrij.



▪ Afmetingen: 106x156x38 mm

▪ Gewicht: 590 gr

▪ Nevestiging: 4 M6 schroeven

▪ Aandrijving: Mechanische levensduur 1.000.000 cycli

▪ Operationele temperaturen -20° C + 50° C

▪ Opslag temperaturen: -25° C + 80° C

▪ Batterij: Lithium niet-oplaadbaar met lange levensduur

▪ Waterbestendig: IP 66 equivalent

▪ Afdichting: PVC

▪ Materiaal behuizing: Schokbestendig Polycarbonaat en Polypropyleen

▪ Trillingen: Trillingsbestendig

▪ Scherm: LED 5 cijfers - Rood - nacht leesbaar

▪ Kabel pin: Inox AISI 316

▪ Slot plug: Plug met veerslot

▪ Beveiliging: Kan verzegeld worden met een andere verzegeling

▪ Kabel TIR-kabel van PVC-gecoate staalkabel

Technical specifications

Belangrijkste Kenmerken

▪ Robuust en gebruiksvriendelijk apparaat - geen onderhoud

▪ Lange levensduur batterij

▪ Helder 5-cijferig LED-display verlicht voor gemakkelijk aflezen, zelfs 's nachts

▪ Een veerslot houdt de plug op zijn plaats voor snelle en gemakkelijke toegang

▪ Afdichtingspen heeft een gat van 4 mm, geschikt voor het aanbrengen van een
aanrijgverzegeling of kabelverzegeling voor extra veiligheid.



BESCHERMING: we kunnen uw 
goederen en bezittingen beschermen met 
veiligheidszegels en verschillende 
producten voor fraudebescherming. Het 
bedrijf kan op maat gemaakte, 
technische oplossingen creëren om aan 
de eisen van de klant te voldoen.

CONTROLE: we zorgen ervoor dat 
goederen en mensen kunnen worden 
bewaakt met behulp van 
beveiligingsproducten en geïntegreerde 
complete hardware- en 
softwareoplossingen waarmee de 
operator in realtime kan monitoren en 
ingrijpen, zelfs op afstand.

IDENTIFICATIE: LeghornGroup's begrip 
van authenticatie en hun innovatieve 
technische producten en oplossingen 
stellen gebruikers in staat om op unieke 
en veilige wijze goederen, voertuigen, 
containers, dieren en mensen te 
identificeren.

TRACEREN: Met de real-time GPS-
volgapparatuur van LeghornGroup kunnen 
gebruikers de locatie, status en 
bewegingen van voertuigen en mensen 
volgen.

Actiegebied van LeghornGroup



“Het probleem het hoofd bieden is altijd onze ambitie geweest.
Laat onze klanten begrijpen dat hun problemen ONMIDDELLIJK onze 
eigen problemen worden: dit is een van de sleutels tot succes ”.

Luciano Grapsa
President LeghornGroup
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