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E LOCK GOLD: 

Elektornický systém pro 

nákladní vozidla 

LeghornGroup srl je dynamický společnost

s více než 40ti letou tradicí při

konstruování a výrobě bezpečnostních

plomb s bohatými zkušenostmi při realizací

bezpečnostních systémů

Před více než 10 lety si

Leghorn management

uvědomil, že budoucnost

bezpečnostních plomb je

pouze v kombinaci

mechanické a elektronické

technologie. Z tohoto důvodu

začala společnost investovat

značné finančí prostředky do

vývoje takového druhu

plomb zajišťující dokonalé

zabezpečení dopravních

prostředků a nákladu.

Trvalo leta usilovné práce,

aby ohromné zkušenosti v

zabezpečení jednotlivých

drůhů přepravy byly

propojeny s jednotlivými

počítačovými systémy
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E LOCK GOLD: 

Elektronický systém pro 

nákladní vozidla 

E-LOCK GOLD je inteligentní

elektronický zámek, který je

schopen zasílat v reálném čase

informace o pohybu vozidla,

čekací době, zabezpečení

vozidla a přepravovaného

nákladu. V případě jakéhokoliv

neoprávněného vniknutí je

okamžitě odeslán varovný

signál na určený mobilní telefon

nebo PC
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E LOCK GOLD: 

Elektronický systém pro 

nákladní vozidla 

e-LOCK GOLD byl vyvinut specielně

por zývšení bezpečnosntí v přeprvním

a logistickém řetězci. Machanická

odolnost a itelignetní elektronický

systém činí z e-LOCK GOLD efketivní

řešení pro identifikaci,ochranu a

monotoring pro všechny druhy

přeprav, který je schopen zvýšenou

bezpečnost a současně optimalizovat

dodavatelský řetězec.

E-LOCK GOLD je

jedinečné bezpečnostní

zařízení vzhledem k velmi

výkonné baterii, kterou lze

dobíjet i prostřednictvím

USB. Baterie garantuje

minimálně výdrž 1 rok při

průměrně 10 přenosech

denně.

Zařízení obsahuje i bezpečností prvky, které zajišťují,

že v případě špatného nebo nedostatečného pokrytí

signálem budou všechny události bezpečně

uloženy a odeslány později .

Výstražné zprávy je možné odeslat jak na

Smartphone, tak na PC
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FUNKCE 

E LOCK GOLD 

E-LOCK GOLD pracuje se všemi druhy SIM karet všech světových

mobilních operátorů, kteří pracují v síti GSM ( kromě Japonska) .

E-LOCK GOLD

Chrání vaše 

vozidlo pro 

jakémukoliv 

nechtěnému 

otevření !

e-LOCK GOLD zašle okamžitě upozornění jakmile je vyjmut plombovací

trn .

e-LOCK GOLD zašle upornění, jestliže je přestřižen plombovací kabel

e-LOCK GOLD zašle upozornění, že je nutné vyměnit baterii

E-LOCK GOLDzašle upozornění, že zařízení bylo vyjmuto z držáku.

e-LOCK GOLD může poskytovat své GPS souřadnice v časových

intervalech nastavených uživatelem. Tato fukce nabízí nejen

BEZPEČNOST, ale je i důležitým nástrojem pro logistiku, neboť sleduje

vozidlo a majetek v reálném čase
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FUNKCE E LOCK GOLD: 

Pokaždé, když E-LOCK GOLD

pošle zprávu, uvede své

identifikační číslo, aktuální

úroveň nabití baterie, typ

události, která se stala a aktuální

GPS souřadnice, datum a čas.

Využívá spojení s on-line

sledovacími systémy s nimiž je

snadnýá integrace integrace a

stává se tak účinným nástrojem

pro sledování a kontrolu.

Identifikační číslo je vyryto čtyřmi

lasery na vnějším krytu z

polykarbonátu a shodují se s

elektronickým kódem zavedeným

ve výrobním závodě.

Spotřebitel je schopen tento kód

upravit dle vlastních potřeb.

.

GSM/GPS 

TECHNOLOGIE

4,2V lithiová baterie uvnitř zařízení, kterou lze nabíjet přes USB má

kapacitu 6600 mAh a garantuje operatní samostatnost pro :
 4 roky činnosti při přenosu 2 dat denně
 1 rok při 10 přenosů denně ;
 10 dní nepřerušovaného provozu při přenosu dat každých 10

minut
 10 let v stanby modu
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E LOCK GOLD: 

E-LOCK GOLD může být buď fixně

připevněn šrouby na dveře vozidla

nebo kontejneru nebo v případě

potřeby jeho použití na více

vozidlech, je možno využít

magnetický držák

E Lock GOLD je možno 

kombinovat s plombami  

kategorie High securty

seals odpovídající

parametrům 

ISO17712:2010 

Další bezpečnostní 

možnosti :

Uzavírací trn ELock Gold 

je opatřen 4mm otvorem, 

který umožňuje další 

mechanické zajištění 

přepravovaného nákladu 
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E LOCK GOLD: 

MULTIFUNKČNÍ TLAČÍTKO 

Tlačítko na E-LOCK GOLD

je vybaveno LED, která

poskytuje vizuální zpětnou

vazbu o funkčnosti plomby

(využívá různé druhy blikání

v závislosti na funkci, která

je právě prováděna

elektronickým systémem E

LOCK GO

Mechanickým stisknutím

stisknutím tlačítka vysílá

přístroj zprávu s jeho ID a

GPS souřadnicemi

E-LOCK GOLD je 

přístroj jehož kvalita je 

potvrzena značkou CE
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Další rozvoj E LOCK GOLD

Hlavním cílem LeghornGroup je

uspokojit všechyn požadavky

zákazníka. V souladu s touto

filosofií může být E-LOCK GOLD

přizpůsoben i specifickým

potřebám zákazníka

V této době pracujeme na

konceptu nové verze s

následujícími charakteristikami:

1.) Extra dlouhý plombovací kabel ( více než 20m)

2.) Automatický zámek, který bude dálkové kontrolován.

3.) Dálkové automatické otevírání bezpečnostního trnu pracující na 

bázi vlastního naprogramovaného hesla .

4.) Instalace vlastního software, který bude možno dálkově ovládat 
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LeghornGroup S.R.O.
Palackého 3145/41, 466 01 Jablonec nad Nisou, Czech Republic

Ph +420 775 506 447- info@leghorngroup.cz – www.leghorngroup.cz

Polska: info@leghorngroup.pl

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 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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