Locktainer 2000SH & SHL

● Container bolt seal.
● ISO 17712-2013: High Security Seals.
● C-TPAT/ISO17712 testcertificaat uitgereikt door het onafhankelijke
& geaccrediteerde Amerikaanse labo Dayton T. Brown.
● Metalen sluitmechanisme is ingekapseld in een stalen ring en volledig omhuld met ABS,
een kunststof die niet gemakkelijk breekt maar elke poging tot fraude toch onmiddellijk aan het licht brengt.
● Ongeëvenaarde veiligheidskenmerken:
● Identificatie op het verzegelhuis d.m.v. laser. De data worden op een wit label gebrand, beschermd door een
transparant venster waardoor het onmogelijk is om de data te manipuleren of te wissen zonder het verzegelhuis
te beschadigen.
● Bij het doorknippen van de pin verbrokkelt de kunststoflaag eromheen waardoor het onmogelijk wordt
om de intactheid van de pin zelf, te simuleren.

Beschikbare kleuren
Materiaal
Afmetingen

ABS en staal (pin + verzegelmechanisme)
2000SH
28 mm
Hoogte verzegelhuis
69,5 mm
Pinlengte

2000SHL
28 mm
80 mm
omhuld met kunststof laag
8 mm (staal)
en 10 mm (incl. plastic)
19 x 17 mm

omhuld met kunststof laag
8 mm (staaal)
en 10 mm (incl. plastic)
19 x 17 mm

Ø pin

Afmetingen kop pin
Geel (andere kleuren op aanvraag)
Laser
13 x 22 mm
Verzegelhuis
15 x 3,5 mm
Kop pin
Blanco of ‘SEALED’ + oplopend serienummer (SHL)
Standaard
Op verzegelhuis: Logo, tekst, oplopend serienummer en/of barcode
Gepersonaliseerd

Standaardkleuren
Identificatiemethode
Oppervlakte identificatie
Identificatie

(128, 39, I2/5)
Kop pin: Mogelijkheid tot duplicatie van het serienummer op de kop van de pin

‘SEALED’ + oplopend serienummer (SHL)
Gepersonaliseerd (SH)

15 x 26mm

Ø10mm

19mm

min. verzegelingsopening 10,5mm

28mm

SHL
21mm

28mm

SH

per 250 in doos
per 200 in doos
min. verzegelingsopening 10,5mm

15 x 26mm

Ø10mm

19mm

Bestelhoeveelheid

21mm

Disclaimer: De technische informatie die wordt gegeven zijn onder voorbehoud van typefouten. De afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.
Bij twijfel gelieve een staal op te vragen van de zegel om deze te testen voor uw specifieke toepassing.

Kenmerken

92,5mm

82mm
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Strong in security seals

