”
egyszeru

műanyag plombák
Feszesre húzható
műanyag plombák

anyag
polipropilén
sorszámozás és egyéni jelölés
 szekventált számozási lehetőség 15 számjegyig 
vonalkódos jelölési lehetőség  egyedi jelölés egy
sorban 20 karakterig  logó – akár dombornyomott
– egyedi igény szerint

méret

 egyszerű, gyors felhelyezhetőség  azonnali biztonság  eltávolítás: szakítással  felhasználási terület: poroltók, közúti, vasúti és légi fuvarozás, posta és
futárszolgálat, pénzintézetek, kórházak, vegyipar és
gyógyszeripar  széles színskála

jupiterseal

2x315 mm

2x425 mm

3,3x315mm

3,3x425mm

szárhossz a zárbetétig

265 mm

375 mm

265 mm

374 mm

2 mm

2 mm

3,3 mm

3,3 mm

22 x 50 mm

22 x 50 mm

22 x 50 mm

22 x 50 mm

315 mm

425 mm

315 mm

425 mm

3 kg

3,5 kg

4 kg

4,5 kg

56 x 34 x 20 cm

56 x 34 x 25 cm

56 x 34 x 20 cm

56 x 34 x 25 cm

1 000 db

1 000 db

1 000 db

1 000 db

szár átmérő
fej

csomagolás

hossz
súly
karton mérete
mennyiség / karton

210

szárhossz a zárbetétig

145 mm

210 mm

szár átmérő

2,2 mm

2,2 mm

22 x 45 mm

22 x 45 mm

190 mm

255 mm

fej
hossz

karton mérete
mennyiség / karton

1,4 kg

1,8 kg

30 x 24 x 22 cm

30 x 24 x 22 cm

1 000 db

1 000 db

csomagolás

súly

méret

145

twiggyseal

műanyag plombák
Bilincsplomba (Connectionlock)
 2 db tökéletesen illeszkedő részből áll  a záróelem csak annak
széttörésével vehető le, így plombaként használható  a záróelem
felhelyezés után sorszámozott mérőóra plombával (twistseal) biztosítható, így maximális biztonságot nyújt  Felhasználási terület:
mérőórák (víz, gáz, elektromos)  Széles színskála
anyag
A biztonsági záróelem anyaga átlátszó polikarbonát, így ellenőrizhető a szerelvény sértetlensége.
sorszámozás és egyéni jelölés
 számozási lehetőség 6 számjegyig  egyedi jelölés egy sorban
20 karakterig  logó egyedi igény szerint
dn20 (¾”)

dn20 (¾”)

dn25 (1”)

dn 40 (1½”)

26 mm

30 mm

28 mm

38 mm

R1

16 mm

16 mm

19 mm

29 mm

R2

22 mm

24,5 mm

27 mm

39 mm

súly

13 kg

13 kg

14 kg

9 kg

40 x 60 x 35 cm

40 x 60 x 35 cm

40 x 60 x 35 cm

40 x 60 x 35 cm

500 db

500 db

500 db

250 db

karton mérete
mennyiség / karton

Mérőóra plomba (Twistseal)
 műanyag biztonsági plomba integrált fémsodron�nyal  a plombatest anyaga átlátszó műanyag, így
ellenőrizhető a zárszerkezet sértetlensége  egyszerű, gyors felhelyezhetőség  felhasználási terület:
gáz-, víz-, villany  szín: változatos
méretek
hosszúság: 150 mm

karton mérete
mennyiség / karton

sorszámozás és egyéni jelölés
 lézeres nyomtatás  szekventált számozási lehetőség 15 számjegyig  vonalkódos jelölési lehetőség 
egyedi jelölés egy sorban 20 karakterig  logó – akár
dombornyomott – egyedi igény szerint

150

méret

súly

anyag
plombatest: polikarbonát  sodrony: galvanizált vas/
acél/sárgaréz/vörösréz/műanyag borítású acél

mm

4 kg

18 kg

40 x 40 x 15 cm

60 x 40 x 35 cm

1.000 db (100-asával külön tasakban)

5.000 db (100-asával külön tasakban)

csomagolás

csomagolás

méret

fogyasztásmérő ø

L

fém plombák
Biztonsági konténerzár (High security seal)
 ISO/PAS 17712 „H” bizonylattal, C-TPAT megfelelőség  A TSS-BS02 típus egy új konstrukció. Teljesíti az
új ISO PAS 17712: 2010 szabvány előírásait.  Elfordulásgátlóval ellátott plomba, amely védelmet nyújt a kicsavarás ellen  Eltávolítható hidegvágóval (szemvédő szükséges)  Felhasználási terület: ISO konténerekre,
közúti, vasúti és légi fuvarozás, rendőrség és hadsereg
méret
Tüske (hatszögű talppal): Átmérő: 8 mm, Magasság: 86 mm, Talpméret: 21.5 mm  Zárfej: Talpméret: 21.5
mm, Magasság: 34 mm, Plomba teljes magassága zárás után: 94 mm
Csomagolás
Mennyiség / karton: 250 db  Karton mérete: 46,5 x 30 x 13,54 cm  Karton súlya: 19,5 kg
anyag
Horganyzott, alacsony széntartalmú acél, ABS bevonattal vagy anélkül
sorszámozás és egyéni jelölés
 Sorszámozott tüske és zárfej  Vonalkódos jelölési lehetőség  Logó egyedi igény szerint

Fogazott hevederzár (New forkseal)
 Konténerekre – biztonságot nyújt betörés és lopás, illegális migráció és terrorista kísérletek ellen  Felhasználási terület: ISO konténerekre, közúti és vasúti fuvarozás
csomagolás
Mennyiség / karton: 25 db külön csomagolva  Karton mérete: 50 x 20 x 15 cm  Karton súly: 15 kg
anyag
horganyzott acél, egyedi igény szerint festett horganyzott acél
sorszámozás és egyéni jelölés
 Gravírozással (fémzárra és a biztonsági konténerzárra)  Szekventált számozási lehetőség 6 számjegyig
 Alfanumerikus jelölési lehetőség  Vonalkódos jelölési lehetőség  Egyedi jelölés egy sorban 20 karakterig
 Logó egyedi igény szerint
Bizonylatok
 Egyesült Királyság és az Egyesült Államok Vámhivatala által jóváhagyott  az ISO/PAS 17712 HSS (high
security seal) és ISO/PAS 17025 LAB szabványoknak megfelelő

fém plombák

gyors

Egy ponton záródó biztonsági
pántplomba (Ballonseal)
 Egyszerű, gyors felhelyezhetőség  Különleges zárszerkezetének köszönhetően a legbiztonságosabb fém pánt plomba  Eltávolítás: vágószerszámmal
 Felhasználási terület: közúti, vasúti és légi fuvarozás, konténerek, vámzár,
veszélyes áruk, kórházak, vegyipar és gyógyszeripar
méretek
Szélesség: 9,5 mm  Hossz: 215 m

anyag
Eloxált alumínium vagy acél

csomagolás
Mennyiség / karton: 1.000 db (100-asával külön
tasakban)  Karton mérete: 39,5 x 29 x 20 cm 
Karton súly: 8,5 kg

sorszámozás és egyéni jelölés
 Dombornyomással  Számozási lehetőség 7
számjegyig  egyedi jelölés egy sorban 16 karakterig

Sodronyzár (Cabellock)
 Az acél sodrony a védendő felületen átfűzendő, majd a zártesten keresztül kell meghúzni. A maximális
védelem eléréséhez érdemes minél szorosabbra húzni a kábelt.  Eltávolítás: vágószerszámmal  Széles
színskála  Tanúsítvány: ISO/PAS 17712 a 3,5 és 5 mm átmérőkre  Felhasználási terület: közúti, vasúti és
légi fuvarozás, rendőrség és hadsereg, veszélyes áru, vegyipar és gyógyszeripar
méretek (szárátmérő x hossz)
 5 x 250 mm  3,5 x 200 mm  3 x 200 mm  2,5 x 180 mm  1,5 x 180 mm  1 x 180 mm
anyag
 Zártest: festett alumínium  Kábel: különböző átmérőjű acélsodrony

csomagolás

sorszámozás és egyéni jelölés
 Lézernyomtatással  Szekventált számozási lehetőség 15 számjegyig
 Alfanumerikus jelölési lehetőség  Vonalkódos jelölési lehetőség
 Egy sorban, 20 karakterig egyedi jelölés  Logó egyedi igény szerint

átmérő

súly

karton mérete

5 mm

17 kg

40 x 30 x 18 cm

karton

3,5 mm

13 kg

40 x 30 x 18 cm

250

3 mm

17,5 kg

40 x 30 x 18 cm

500

2,5 mm

9,5 kg

30 x 28 x 15 cm

500

1,5 mm

8,6 kg

30 x 28 x 15 cm

500

1 mm

8 kg

30 x 28 x 15 cm

500

250

/

db

matricák, szalagok

biztonságos

 A biztonsági szalagot / matricát éppúgy lehet használni, mint egy hagyományos ragasztószalagot / matricát. A
ragasztás után a csomag ugyanúgy néz ki, mint egy hagyományosan leragasztott karton doboz, de a védelem már
élesítve van! A szalag / matrica eltávolítása után a szalagon / matricán és a terméken megjelenő felirat jelzi a behatolást.  Felhasználási terület: légi fuvarozás, duty-free, rendőrség és hadsereg, pénzintézetek, kórházak, vegyipar
és gyógyszeripar, választások.

Biztonsági szalag
(Securetape)

Nyomot hagyó biztonsági
matrica (Void label)

méretek
Szélesség: 50 mm  Hossz: 50 m
anyag
poliészter
szín
narancs
egyedi gyártás, jelölés
 logó és egyedi felirat igény szerint  egyedi igény
esetén a legkisebb rendelési mennyiség: 1600 tekercs
csomagolás
Mennyiség / karton: 36 db  Karton mérete: 33 x 23
x 32 cm  Karton súly: 6,6 kg

Szélesség: 80 mm  Hossz: 200 mm  Matrica /
tekercs: 1000 db
polietilén
választható
 logó és egyedi felirat igény szerint  szekventált számozási lehetőség 15 számjegyig  vonalkódos jelölési
lehetőség

Veszélyes árut és anyagokat jelölő
bárcák (I.M.O. labels)
 A hatályos nemzetközi előírásoknak megfelelő jelölés  Szabvány
szerinti méretekben  Teljes választék  Felhasználási terület: veszélyes áru, vegyipar és gyógyszeripar

