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ความปลอดภัยแห่ งอนาคต
ยินดีต้ อนรับสู่  Essentra
Essentra เป ็นผู้  จําหนา่ยผลิตภัณฑ์  พลาสติก โฟม และบรรจุภัณฑ์  ชนดิพิเศษ 
โดยประกอบไปดว้ยหน่วยธุรกิจหลักสี�หน่วย ไดแ้ก่ การจัดจําหน่าย เทคโนโลยี 
เฉพาะดา้นบรรจุภัณฑ์ สําหรบัผลิตภัณฑ์ เพื�อสุขภาพและการดแูลตนเอง และ 
ผลิตภัณฑ์ทางดา้นการกรอง

ในแตล่ะวนั Essentra ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที�มีขนาดเล็กแตม่ีความ สําคญันับล้านๆ ชิ �น 
ธุรกิจของเราอยู่รอบตวัคณุ เครอืข่ายในตา่งประเทศของเราครอบคลุม 33 ประเทศ  
รวมทั �งโรงงานผลิต หลัก 69 แห่ง ศนูย์จัดจําหน่ายและกระจายสินคา้ 64 แห่ง และศนูย์วจิัยและ 
พัฒนา 5 แห่ง

นวัตกรรม 
Essentra มีผลิตภัณฑ์ซีลรกัษาความปลอดภัยที� ไม่เป็ นสองรองใคร และใน �จจุบัน 
หลังจากไดก้ลายเป็ นส่วนหนึ�งของ Essentra แล้ว นวตักรรมทางดา้น 
ผลิตภัณฑ์ก็ยังคงเป็ นหัวใจหลักในการเตบิโตของเรา โดยที�เรายังคงปรบัปรงุ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ให้ตรงตามข้อกําหนดที�เข้มงวดและความตอ้งการที� 
เพิ�มสูงขึ �นของลูกคา้

สรา้งมาตรฐานใหม่
ซีลของ Essentra ผลิตตามมาตรฐานดา้นความปลอดภัยและการผลิตที�เข้มงวด ไดแ้ก่:

ISO 9001:2008 ระบบบรหิารจัดการดา้นคณุภาพ
ISO 14001:2004 ระบบบรหิารจัดการดา้นสิ�งแวดล้อม
ISO 17712:2013 คอนเทนเนอร์ สําหรบัการขนส่ ง - มาตรฐานเกี�ยวกับ Mechanical Seal

ประวัติบริษัท

สารบัญ
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ท�าความรู้จักกับ 
ซีลรักษาความปลอดภัย

กลุ่มผลิตภัณฑ์

แนะน�า

ซีลแบรร์เิออร์
ทนทานและปลอดภยั
ซีลแบรริ์เออรป์ระกอบดว้ยซีลป้องกนัความปลอดภยัคุณภาพสูงท่ีใชใ้นการตรวจจบัการงดั
แงะ ซีลเหล่าน้ีมกัใชก้บัตูค้อนเทนเนอรข์นส่งสินคา้ รถบรรทุก รถพว่ง และตูร้ถไฟขนส่ง
สินคา้ ไปจนถึงการซีลปิดผนึกสินคา้ท่ีบรรทุกระหวา่งการขนส่ง

ซีลป้องกนัการแกะคณุภาพสูง
ซีลประเภทน้ีผลิตมาดว้ยวสัดุ เชน่ โลหะหรือสายเคเบิลโลหะ เพ่ือชว่ยหน่วงเวลาในการบุกรุก

ซีลรกัษาความปลอดภยัคืออะไร

การจ �าแนกประเภทของซีลตามมาตรฐาน ISO 17712:2013 

ซีลรกัษาความปลอดภยัคืออะไร
ซีลรกัษาความปลอดภยัเป็นอุปกรณท์างกลท่ีใชใ้นการซีลหรือล็อคสินคา้ 
หนา้ท่ีหลกัของซีลดงักล่าวคือการแสดงวา่มีความพยายามเปิดหรือเขา้ถึง
ส่ิงของท่ีมีการซีลปิดผนึกอยูโ่ดยไมไ่ดร้บัอนุญาตหรือไม ่ซีลรกัษาความ
ปลอดภยัออกแบบมาส�าหรบัการใชง้านเพียงครั้งเดียว ในกรณีท่ีสินคา้
หรือหอ้งเก็บสินคา้ท่ีมีการซีลถูกเปิด ซีลดงักล่าวจะเป็นหลกัฐานท่ีแสดง
ใหเ้ห็นวา่มีการเปิด ซ่ึงแสดงวา่ผูใ้ชมี้การละเมิดขอ้ตกลง ขณะท่ีการปิด

แบบปกติ เชน่ การใชเ้คเบ้ิลไทร ์(Cable Tie) ไมมี่การพิมพเ์คร่ืองหมาย 
แต่ส�าหรบัซีลรกัษาความปลอดภยัจะมีการพิมพห์มายเลขรหสัเฉพาะ
เพ่ือใชใ้นการแยกแยะ เพ่ือใหซี้ลรกัษาความปลอดภยัท�างานไดอ้ยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพ ควรใชร้่วมกบัระบบรกัษาความปลอดภยัแบบครบวงจร 
รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานอยา่งเหมาะสม เพ่ือใหแ้น่ใจวา่มีการใช้
งานอยา่งถูกตอ้ง

ซีลป้องกนัการแกะออกแบบมาใหมี้คุณสมบติัในการแสดงหลกัฐานการ
แกะ  หากมีการพยายามงดัแงะหรือการแกะ เคร่ืองหมายแสดงหลกัฐาน
การแกะจะปรากฏข้ึนใหเ้ห็นบนผิวของซีล  ดงัน้ัน การใชซี้ลป้องกนัการ
แกะจงึชว่ยใหไ้มต่อ้งใชร้ะบบควบคุมดว้ยกุญแจซ่ึงมีคา่ใชจ้า่ยสูงและมี
ความซบัซอ้น ซีลป้องกนัการแกะสามารถเลือกใชง้านไดห้ลายแบบ เชน่ 

เลือกสีท่ีต่างกนั เลือกรูปแบบการพิมพแ์ละการท�าเคร่ืองหมาย จึงชว่ย
เป็นระบบการรกัษาความปลอดภยัท่ีงา่ยและเช่ือถือไดส้�าหรบัทุกประเภท
อุตสาหกรรม ซีลป้องกนัการแกะของเรามีใหเ้ลือกใชง้านในระดบัความ
ปลอดภยัต่างๆ ลกูคา้สามารถเลือกซีลป้องกนัการแกะท่ีเหมาะสมกบั
ความตอ้งการใชง้านและประเภทหรือมลูคา่ของสินคา้ไดอ้ยา่งยดืหยุน่

ISO 17712:2013 เป็นมาตรฐาน ISO ท่ีก�าหนดประเภทของซีลป้องกนั
การแกะ รวมทั้งขอ้ก�าหนดทางดา้นประสิทธิภาพ ซีลป้องกนัการแกะ
คุณภาพสูงของเราเป็นไปตามขอ้ก�าหนดท่ีเขม้งวดของมาตรฐาน ISO 
17712:2013 ซีลดงักล่าวผลิตโดยใชส้ลกัเกลียวหรือสายโลหะ และ
เหมาะส�าหรบัการป้องกนัการลกัขโมย ซีลป้องกนัการแกะคุณภาพสูง

ของเราออกแบบมาส�าหรบัในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล ทางรถไฟ 
และทางถนนทัว่โลก โดยผ่านการทดสอบอยา่งต่อเน่ืองตามมาตรฐานอนั
เขม้งวดของลกูคา้ของเรา เพ่ือใหแ้น่ใจวา่ซีลเหล่าน้ีจะชว่ยแสดงหลกัฐาน
ในการงดัแงะหรือหน่วงเวลาในการบุกรุกได้

ซีลขนาดความยาวคงท่ี
งา่ยและมีประสิทธิภาพ
ซีลขนาดความยาวคงท่ีเป็นซีลรกัษาความปลอดภยัแบบพลาสติกท่ีใชง้านไดง้า่ย โดยมี
หว่งท่ีออกแบบมาใหมี้ขนาดคงท่ี ซีลประเภทน้ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการซีลประตูของตู ้
คอนเทนเนอร ์รถบรรทุก เรือบรรทุกสินคา้ และยานพาหนะต่างๆ 

ซีลแบบก�าหนดความยาวได้
ใหค้วามยดืหยุน่และการใชง้านแบบเอนกประสงค์
ซีลแบบความยาวไมค่งท่ีเป็นซีลกนัการแกะแบบพลาสติกท่ีสามารถดึงใหย้ดืไดเ้พ่ือการ
ใชง้านท่ีหลากหลาย ซีลประเภทน้ีเหมาะส�าหรบัการใชง้านในอุตสาหกรรมต่างๆ เชน่ 
กระเป๋าส�าหรบัส่งพสัดุ โครงหลงัคา และรถเข็นอาหารบนเคร่ืองบิน

ซีลเฉพาะทาง
เป็นเอกลกัษณแ์ละใชง้านไดจ้ริง
ซีลเฉพาะทางเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีความเป็นเอกลกัษณแ์ละใชง้านไดจ้ริงในอุตสาหกรรม
ประเภทต่างๆ ผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นกลุ่มน้ี ไดแ้ก ่ซีลส�าหรบัลงัพลาสติก สต๊ิกเกอรซี์ล 
และซีลถุง

ซีลแบบ RFID
ติดตามและตรวจจบัการงดัแงะ
ซีลแบบ RFID ชว่ยในการติดตามสถานะ/รหสั และต�าแหน่งของทรพัยสิ์น ซีลชนิด
น้ีเหมาะกบัอุตสาหกรรมต่างๆ เชน่ การบริหารจดัการสินคา้คงคลงั การขนส่ง
ทางรถไฟ โกดงัเก็บสินคา้ และกล่องพลาสติกส�าหรบักระจายสินคา้ 

ซีลล็อค
เป็นซีลท่ีผลิตดว้ยวสัดุซ่ึงหกัดว้ยมือไดง้า่ยหรือใชเ้คร่ืองมืองา่ย ๆ ในการตดั

ซีลป้องกนัการแกะ
เป็นซีลซ่ึงผลิตออกมาโดยชว่ยป้องกนัการงดัแงะไดเ้พียงจ�ากดั และสามารถใชเ้คร่ืองมือขนาดเล็กในการแกะออกได้

HS

S

I
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อุตสาหกรรม 
และการใช้งาน

เกษตรกรรม การท�าป่าไม ้และการท�าประมง
ซีลป้องกนัการงดัแงะถูกใชใ้นอุตสาหกรรมเหล่าน้ีเพ่ือใชใ้นการติดตามความเคล่ือนไหวของฝงูปศุสตัวแ์ละผลิตภณัฑท์างการเกษตร การ
ติดป้ายชว่ยใหผู้ผ้ลิตหรือเกษตรกรสามารถระบุสตัวแ์ต่ละตวัหรือผลิตภณัฑท์างดา้นการเกษตรออกจากกนั เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการผสม
พนัธุห์รือการดูแลรกัษา ซีลป้องกนัการแกะของเราออกแบบมาใหมี้น�้าหนักเบาและทนทาน จึงสามารถติดไปกบัตวัสตัวไ์ดอ้ยา่งปลอดภยั 
และสามารถทนกบัสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนัได้

สายการบินและสนามบิน 
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบินทัว่โลกมีการเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วเน่ืองจากปริมาณการจราจรทางอากาศท่ีเพ่ิมมากข้ึนทัว่โลก จึงท�าให้
มีคา่ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรกัษาความปลอดภยัเป็นจ�านวนหลายพนัลา้นเหรียญในแต่ละปี  การเลือกใชซี้ลท่ีเหมาะสมชว่ยใหเ้กิดความ
คล่องตวัในการตรวจสอบดา้นความปลอดภยั และชว่ยใหส้นามบินและสายการบินสามารถควบคุมดูแลระบบรกัษาความปลอดภยัไดอ้ยา่ง
เต็มประสิทธิภาพ 

ธุรกิจธนาคารและการขนยา้ยเงินสด 
กระบวนการขนยา้ยเงินสดมีขั้นตอนท่ีซบัซอ้นอยา่งเหลือเช่ือ และมีโอกาสมากมายท่ีจะเกิดการโจรกรรม ยกัยา้ยถ่ายเท และการโกง ใน
ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยเงินสด ธุรกิจท่ีมองหาระบบการขนยา้ยเงินสดท่ีมีความปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ สามารถใชซี้ลป้องกนัการ
แกะเพ่ือชว่ยเพ่ิมความเช่ือถือไดแ้ละความโปร่งใสตลอดทุกขั้นตอนของซพัพลายเชน

PadLock

PadLock

PadLock

กล่องและลงั

กล่องบรรจุ
ธนบตัรตู ้ATM 

การขนส่ง 
ภาคพ้ืนดิน

TwinLock

LightLock

TwinLock

รถเข็น

กล่องและลงั

AceLock

AceLock

MetalLock

ศุลกากร

กระเป๋าใส่
เงินสด

JawLock ขนาดเล็ก

SentryLock

ประตูและประตู
บานเล็ก

การขนส่ง 
ภาคพ้ืนดิน

LuggageLock

SegurLock

รถเข็นจ�าหน่าย
สินคา้ปลอดภาษี 

ส่ิงของมีคา่

CartLock

PrimeLock

การขนส่ง 
ภาคพ้ืนดิน 

ZipLock/ZipPack

ZipLock/ZipPack

ตูค้อนเทนเนอร์
ขนส่งสินคา้

UnoPack

UnoPack

อุปกรณท์าง 
การแพทย ์& นิรภยั 

KertasTack

KertasTack

กระเป๋าบรรจุ
ส่ิงของส่วนบุคคล

ส่ิงของมีคา่ 

ผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์

การใชง้าน

การใชง้าน

การใชง้าน

อุตสาหกรรมและการใช้งาน

ธุรกิจบนัเทิง 
ลกูคา้ในอุตสาหกรรมน้ีตอ้งการความถูกตอ้งและแมน่ย�า รวมทั้งความมีประสิทธิภาพในการสรา้งรายไดจ้ากสถานประกอบการ เชน่ 
สวนสนุก โรงภาพยนตร ์และเอนเตอรเ์ทนเมนทค์อมเพล็กซ ์ การควบคุมการขนยา้ยเงินสดอยา่งเหมาะสมถือเป็นความส�าคญัอนัดบั
ตน้ๆ จึงตอ้งใชก้ารแกปั้ญหาดว้ยการใชซี้ล กระเป๋า และป้ายเพ่ือชว่ยในการปฏิบติังานประจ�าวนั 

อาหารและเครือ่งด่ืม
การเกิดข้ึนของโลกาภิวตัน์ของซพัพลายเชนทางดา้นอาหารท�าใหอุ้ตสาหกรรมน้ีตอ้งเผชิญกบัการปนเป้ือน อนัตรายจากอาหาร ปัญหา
ทางดา้นสุขอนามยั และผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากภายนอก ความเช่ือมัน่ต่อระบบซพัพลายเชนเป็นส่ิงส�าคญัมาก เน่ืองจากการเจ็บป่วยจากอาหาร
จะส่งผลกระทบท่ีรา้ยแรงต่อภาพพจน์ขององคก์ร ดงัน้ัน ในแต่ละขั้นตอนของซพัพลายเชน ตั้งแต่การขนส่งวตัถุดิบไปจนถึงการติดป้าย
อาหาร จึงควรมีการควบคุมโดยใชซี้ลป้องกนัการแกะ

การแพทยแ์ละการดแูลสุขภาพ 
การขโมย การสูญหาย และการปลอมแปลง เป็นปัญหาท่ีพบบ่อยในอุตสาหกรรมการแพทยแ์ละการดูแลสุขภาพ  ปัญหาดงักล่าวส่ง
ผลกระทบต่อสวสัดิการของบุคลากรทางการแพทย ์รวมทั้งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนท่ีไดร้บัยาปลอม  เราเขา้ใจดีถึงปัญหาดงักล่าว 
จึงไดพ้ฒันาผลิตภณัฑท่ี์ใชง้านงา่ยเพ่ือชว่ยป้องกนัการโจรกรรมและการปลอมแปลงยา

การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเผชิญกบังานอนัยากล�าบากในการเพ่ิมความปลอดภยัใหแ้กส่าธารณะโดยใชท้รพัยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมี
ประสิทธิภาพท่ีสุด การชว่ยใหห้น่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเหล่าน้ีปฏิบติังานไดอ้ยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือดว้ยวธีิท่ีมีความประหยดั เป็นส่ิง
ท่ีทา้ทายส�าหรบัเรา ดว้ยผลิตภณัฑท์างดา้นความปลอดภยัของเรา ชว่ยใหเ้รามีโซลชูัน่ท่ีมีคุณภาพสูงซ่ึงเหมาะในการติดตามอุปกรณแ์ละ
หลกัฐานทางนิติวทิยาศาสตรต่์างๆ

PlaskaLock V2

PadLock

กล่องและลงั

หลกัฐานทาง
นิติวทิยาศาสตร ์

การขนส่ง 
ภาคพ้ืนดิน

กระเป๋าใส่
เงินสด 

SentryLock

SmoothLock

MetalLock

ขยะทาง 
การแพทย ์

การขนส่ง 
ภาคพ้ืนดิน

โครงหลงัคารถ

ชิปส�าหรบั 
เล่นเกม 

PrimeLockAceLock

PrimeLock

TwinLock

AceLock

ส่ิงของมีคา่

ส่ิงของมีคา่

กระสอบและถุง

เคร่ืองเล่นเกมส ์

ZipLock/ZipPack

JawLock ขนาดเล็ก

JawLock ขนาดเล็ก

JawLock ขนาดเล็ก

วาลว์ถงับรรทุก
วตัถุดิบ

บตัรเล่น 
เคร่ืองเล่น

JawLock

JawLock

กระสอบและถุง 

KertasTack

SentryLock

SentryLock

ถาดและลงั 
ใส่สินคา้

ZipLock/ZipPack

SegurLock

ZipLock/ZipPack

UnoPack

TeraLock

UnoPack

Maxi JawLock AnchorLock

KertasTack

ผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์

การใชง้าน

การใชง้าน

การใชง้าน

การใชง้าน

UnoPack KertasTack
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Hanalock

PlaskaLock V2

กล่องและลงั

การขนส่ง 
ภาคพ้ืนดิน

การขนส่ง 
ภาคพ้ืนดิน

หลกัฐานทาง
นิติวทิยาศาสตร์

PadLockPlaskaLock V2

PlaskaLock V2

MetalLock

SphereLock

SphereLock

TwinLock

TwinLock

MetalLock

JawLock ขนาดเล็ก

SentryLock

TwinLock

SmoothLock

SegurLock

OctoLock

KertasTack

PrimeLock

PrimeLock

TeraLock

TeraLock Maxi JawLock

Maxi JawLock

ส่ิงของมีคา่มิเตอร ์
ประปา/ไฟฟ้า

ผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์

ตูค้อนเทนเนอร์
ขนส่งสินคา้

ตูค้อนเทนเนอร์
ขนส่งสินคา้

ส่ิงของมีคา่กระสอบและถุง

กระสอบและถุง

วาลว์ถงับรรทุก
วตัถุดิบ

ถาดและลงั 
ใส่สินคา้

Unolock 3.0

กล่องและลงั

Hanalock TwinLock OctoLock

การขนส่ง 
ภาคพ้ืนดิน

JawLock ขนาดเล็ก PrimeLock

ถาดและลงั 
ใส่สินคา้

ส่ิงของมีคา่

TeraLock Maxi JawLock ArrowLock ZipLock/ZipPack

ผลิตภณัฑ์

การใชง้าน

กระสอบและถุงโครงหลงัคารถตูค้อนเทนเนอร์
ขนส่งสินคา้

การผลิต
สภาพแวดลอ้มท่ีมีความปลอดภยัเป็นหวัใจส�าคญัของการผลิต เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีความสมบรูณซ่ึ์งจะส่งผลถึงภาพพจน์ของบริษัท ไมว่า่
จะเป็นการใชเ้พ่ือป้องกนัหรือใชเ้ป็นหลกัฐานการงดัแงะ ซีลป้องกนัการแกะของเรามีส่วนส�าคญัท่ีชว่ยใหอุ้ตสาหกรรมการผลิตสามารถรกัษา
ความสมบรูณแ์ละความปลอดภยัของผลิตภณัฑใ์นสถานท่ีผลิตของตนได ้ ซีลป้องกนัการแกะไมเ่พียงชว่ยรบัประกนัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
แต่ยงัชว่ยป้องกนัการเขา้ถึงเคร่ืองจกัรท่ีเป็นความลบัหรือพ้ืนท่ีหวงหา้มภายในบริเวณท่ีมีการผลิตได ้

ปิโตรเคมี 
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิดการปลอมแปลงและการโจรกรรมท่ีจุดต่างๆ ในระหวา่งการขนส่งผลิตภณัฑ ์ ซีลป้องกนัการ
แกะของเราออกแบบมาเพ่ือชว่ยเพ่ิมความปลอดภยั โดยการลดโอกาสท่ีจะเกิดการโจรกรรมเช้ือเพลิงและวตัถุดิบทางเคมี  ในเหตุการณท่ี์มี
ผูเ้ขา้ไปยุง่เก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นระหวา่งการขนส่ง ซีลป้องกนัการแกะอยากมีส่วนส�าคญัในการสืบสวนการละเมิดความปลอดภยั และ
การแยกวตัถุดิบท่ีมีการปนเป้ือนออกเพ่ือไมใ่หก้ระทบต่อซพัพลายเชนทั้งระบบ 

บรกิารพสัดแุละไปรษณียภณัฑ์
ธุรกิจบริการรบัส่งพสัดุและไปรษณียภ์ณัฑมี์การเปล่ียนแปลงไปเป็นอยา่งมาก  อยา่งไรก็ดี จุดหน่ึงท่ีธุรกิจน้ีไมเ่คยเปล่ียนแปลงก็คือความ
จ�าเป็นในการขนส่งพสัดุและไปรษณียภ์ณัฑอ์ยา่งปลอดภยั  ซีลป้องกนัการแกะชว่ยในการขนส่งสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยการลด
ความซบัซอ้นของขั้นตอนการควบคุมและตรวจสอบลง จึงไดร้บัความนิยมน�ามาใชง้านโดย ธุรกิจน้ีเพ่ิมมากข้ึนเพ่ือชว่ยแกไ้ขปัญหาดา้น
ความรวดเร็วและตน้ทุนในการขนส่ง 

ธุรกิจคา้ปลีก 
ในการแขง่ขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจคา้ปลีกทุกวนัน้ี การบริหารจดัการสินคา้หดหาย (shrink management) เป็นปัญหาท่ียากจะแกไ้ข ผูท่ี้มีอ�านาจตดัสินใจ
จ�าเป็นตอ้งคน้หาโซลชูัน่ใหม่ๆ  เพ่ือต่อสูก้บัตน้ทุนสินคา้ท่ีหดหายไปภายในองคก์รของตน  เป้าหมายของเราคือการลดอตัราการขโมยสินคา้และป้องกนั
การสูญหายของสินคา้คงคลงั โดยใชน้วตักรรมทางดา้นผลิตภณัฑเ์พ่ือชว่ยป้องกนัการลกัลอบแกะสินคา้ซ่ึงออกแบบมาส�าหรบัธุรกิจคา้ปลีกโดยเฉพาะ 

การใชง้าน

การใชง้าน

การใชง้าน

อุตสาหกรรมและการใช้งาน

Twinlock

Hanalock

ประตูทนไฟ

Octolock

PlaskaLock V2

เคร่ืองดบัเพลิง 

Lightlock

Twinlock

มิเตอร ์
ประปา/ไฟฟ้า

AceLock

OctoLock

การขนส่ง 
ภาคพ้ืนดิน

SentryLock

JawLock ขนาดเล็ก

AnchorLock

SegurLock

TwistLock

PrimeLock TeraLock

CrimpLock

Maxi JawLock AnchorLock

มิเตอร ์
ประปา/ไฟฟ้า

ผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์

การใชง้าน

การใชง้าน

ตูค้อนเทนเนอร์
ขนส่งสินคา้

การขนสง่ 
การเกิดข้ึนของโลกาภิวตัน์ของซพัพลายเชนชว่ยอ�านวยความสะดวกในการคา้ระหวา่งประเทศ และชว่ยเพ่ิมมลูคา่ของสินคา้ท่ีขนส่งระหวา่ง
ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกใหสู้งข้ึน  การใชซี้ลแบรริ์เออรท่ี์มีความปลอดภยัสูงของเราร่วมกบัระบบรกัษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ จะชว่ย
เพ่ิมความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัและความถูกตอ้งของสินคา้ใหแ้กบ่ริษัททั้งดา้นขนส่งและโลจิสติกส ์

ธุรกิจบรกิารสาธารณูปโภค 
การลกัลอบใชน้�้าและไฟฟ้าดว้ยการงดัแงะมิเตอร ์ก�าลงัเป็นปัญหาใหญ่ส�าหรบัธุรกิจบริการสาธารณูปโภค  นอกจากน้ัน การท�าลายทรพัยสิ์น
และการสรา้งความเสียหายใหแ้กส่าธารณูปโภค เชน่ โทรศพัทส์าธารณะ และมิเตอรจ์อดรถ สรา้งความเสียหายหลายพนัลา้นเหรียญใหแ้ก่
บริษัททัว่โลก  การระบุหามิเตอรท่ี์มีการงดัแงะเป็นเร่ืองท่ีมีความส�าคญัมากเพ่ือใหส้ามารถเรียกเก็บเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และชว่ยปกป้องรายได้
ของธุรกิจ  บริษัทต่างๆ จงึหนัมาใชซี้ลป้องกนัการแกะเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือชว่ยตรวจจบัการงดัแงะและป้องกนัการสะดุดในการใหบ้ริการ 

ClipLock

ค�าอธิบายสญัลกัษณ ์

ความลึกหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

หน่วยองักฤษ 

ดึงออกไม่ได ้

เสน้ผ่านศนูยก์ลาง

ดึงออกดา้นขา้ง 

ความยาวหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ความสูงหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

ความกวา้งหน่วยเป็นมิลลิเมตร 

NTO

mmW

mmH

mmL

mmD STO

[ ]

Ø
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HanaLock UPUnoLock 3.0

HanaLock CJ EinLock 6.0, 8.0

คุณสมบัติ:
• ชิน้สว่นโลหะเสน้ผา่นศนูยก์ลาง	18mm	มาตรฐาน	ISO	17712:2013
• กระบอกล็อคท�าจาก	ABS	ทีม่คีวามแข็งแรง	พรอ้มหมดุเหล็กแบบไมเ่คลอืบ
• หมดุและกระบอกล็อคแยกกนั
• การถอดออกจะตอ้งใชค้มีตดัสลกัเกลยีว
ข้อดี:
• เหมาะส�าหรับการปิดผนกึตูค้อนเทนเนอรข์นสง่สนิคา้ทัว่โลก
• ชว่ยในการซลีปิดผนกึไดอ้ยา่งงา่ยดาย

อตุสาหกรรม:

สี:

คุณสมบัติ:
• มาตรฐาน	ISO	17712:2013	&	C-TPAT
• หมดุเหล็กความแข็งแรงสงูหุม้ดว้ยวสัดโุพลโิพรพลินี	(PP)
• หลงัจากใสแ่ลว้จะหมนุไดไ้มเ่กนิ	130°
• การถอดออกจะตอ้งใชค้มีตดัสลกัเกลยีว
ข้อดี:
• เหมาะส�าหรับการปิดผนกึตูค้อนเทนเนอรข์นสง่สนิคา้ทัว่โลก
• สามารถใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงความพยายามในการงัดแงะกระบอกล็อค
• ป้องกนัการหมนุกระบอกล็อค

สี:

อตุสาหกรรม:

คุณสมบัติ:
• EinLock	6.0:	กระบอกล็อคท�าจาก	ABS	ทีม่คีวามแข็งแรง	พรอ้มหมดุเหล็ก	Ø6
mm	แบบไมเ่คลอืบ

• EinLock	8.0:	มแีบบหมดุเหล็ก	Ø8	mm	แบบเคลอืบใหเ้ลอืกใชง้านได	้(เคลอืบ
วสัด	ุABS	และเคลอืบโครเมีย่ม)	เพือ่ชว่ยป้องกนัการกดักรอ่น

• เมือ่ล็อคแลว้	หมดุเหล็กทัง้ขนาด	6.0	&	8.0	mm	จะยดึดว้ย	C-clip	และปลอก
โลหะดา้นใน

ข้อดี:
• เหมาะส�าหรับการซลีป้องกนัสนิคา้น�าเขา้สง่ออกทัว่โลก
• ใหค้วามปลอดภยัสงูสดุ
• ทนตอ่สภาพแวดลอ้มและสภาพอากาศทีร่นุแรง

อตุสาหกรรม:

สี:

ซีลแบร์ริเออร์

ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน 
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ  ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก 

HS

HS

S

S

คุณสมบัติ:
• ชิน้สว่นโลหะเสน้ผา่นศนูยก์ลาง	18mm	มาตรฐาน	ISO	17712:2013	&	C-TPAT
• กระบอกล็อคท�าจาก	ABS	ทีม่คีวามแข็งแรง	พรอ้มหมดุเหล็กแบบเคลอืบ	ABS
• หมดุและกระบอกล็อคตดิกนั
• หลงัจากใสแ่ลว้จะหมนุไดไ้มเ่กนิ	180°
• การถอดออกจะตอ้งใชค้มีตดัสลกัเกลยีว
ข้อดี:
• เหมาะส�าหรับการปิดผนกึตูค้อนเทนเนอรข์นสง่สนิคา้ทัว่โลก
• ชว่ยในการซลีปิดผนกึไดอ้ยา่งงา่ยดาย
• ป้องกนัการหมนุกระบอกล็อค

ช่ือ
ขนาด

(เสน้ ศก. x ความยาว)
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

HanaLock UP
หมุดแบบไมเ่คลือบ

Ø8mm x 76mmL 
[Ø0.31"x3"]

HN078A
>1,000 kgf/
[>2,205 lbs]

3,000

ช่ือ
ขนาด 

(เสน้ ศก. x ความยาว)
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

UnoLock 3.0
Ø8mm x 80mmL 
[Ø0.35"x3.15"]

UL808A
>1,000 kgf/
[>2,205 lbs]

3,000

ช่ือ
ขนาด

(เสน้ ศก. x ความยาว)
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

HanaLock CJ
(หมุดเช่ือม ไมเ่คลือบ)

Ø8mm x 76mmL 
[Ø0.31"x3"]

HN078B
>1,000 kgf/
[>2,205 lbs]

3,000

ช่ือ
ขนาด

(เสน้ ศก. x ความยาว)

รหสัสินคา้
ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)หมุดแบบ

ไม่เคลือบ
หมุดแบบ
เคลือบ

EinLock 6.0
Ø6mm x 80mmL 
[Ø0.24"x3.15"]

EN086A -
>1,000 kgf/
[>2,205 lbs]

3,000

EinLock 8.0
Ø8mm x 80mmL 
[Ø0.31" x 3.15"]

EN088A EN088C

อตุสาหกรรม:

สี:
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ซีลแบร์ริเออร์

ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก

AluLock D4.0, D5.0

AluLock D1.5 AluLock D3.5

AluLock D2.0, D2.5

อตุสาหกรรม:

สี:

คุณสมบัติ:
• สายแบบไมม่กีารดดัรปูมากอ่นซึง่ไมส่ามารถแกะออกไดเ้มือ่โดนตดั	ชว่ยเป็น
หลกัฐานการงัดแงะเพือ่ป้องกนัการน�าซลีไปใชซ้�้า

• เคเบลิซลีส�าหรับงานเบา	ส�าหรับใชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง
• เคเบลิท�าจากเหล็กชบุ	เมือ่ล็อคแลว้	จะแกะออกไดก้ต็อ้งใชเ้ครือ่งมอืเทา่นัน้
ข้อดี:
• เหมาะส�าหรับใชซ้ลีปิดสิง่ของมคีา่เป็นระยะเวลานาน
• ป้องกนัการงัดแงะโดยการตดัสายเคเบลิและไมส่ามารถน�ากลบัมาใชไ้ดอ้กี

คุณสมบัติ:
• มาตรฐาน	ISO	17712:2013	&	C-TPAT
• ปลายดา้นหนึง่ของสายเคเบลิจะถกูล็อคเขา้กบัสว่นหวัทีท่�าจากอะลมูเินยีม
• สายแบบไมม่กีารดดัรปูมากอ่นซึง่ไมส่ามารถแกะออกไดเ้มือ่โดนตดั	ชว่ยเป็น
หลกัฐานการงัดแงะเพือ่ป้องกนัการน�าซลีไปใชซ้�า้

ข้อดี:
• เหมาะส�าหรับใชล็้อคสิง่ของทีม่มีลูคา่สงู
• ใชง้านไดห้ลากหลายเนือ่งจากสายเคเบลิสามารถดงึใหแ้น่นรัดเขา้กบัวตัถุ
ตา่งๆ	ไดห้ลากหลาย

• ใหค้วามปลอดภยัระดบัสงู	และจะทิง้รอ่งรอยไวช้ดัเจนในกรณีทีถ่กูงัดแงะ

คุณสมบัติ:
• มาตรฐาน	ISO	17712:2013	&	C-TPAT
• ปลายดา้นหนึง่ของสายเคเบลิจะถกูล็อคเขา้กบัสว่นหวัทีท่�าจากอะลมูเินยีม
• สายแบบไมม่กีารดดัรปูมากอ่นซึง่ไมส่ามารถแกะออกไดเ้มือ่โดนตดั	ชว่ยเป็น
หลกัฐานการงัดแงะเพือ่ป้องกนัการน�าซลีไปใชซ้�า้

ข้อดี:
• เหมาะส�าหรับการล็อคตูค้อนเทนเนอรแ์ละการขนสง่ทางรถพว่ง
• ใชง้านไดห้ลากหลายเนือ่งจากสายเคเบลิสามารถดงึใหแ้น่นรัดเขา้กบัวตัถุ
ตา่งๆ	ไดห้ลากหลาย

• ใหค้วามปลอดภยัระดบัสงู	และจะทิง้รอ่งรอยไวช้ดัเจนในกรณีทีถ่กูงัดแงะ
อตุสาหกรรม:

อตุสาหกรรม:
สี:

สี:

คุณสมบัติ:
• สายแบบไมม่กีารดดัรปูมากอ่นซึง่ไมส่ามารถแกะออกไดเ้มือ่โดนตดั	ชว่ยเป็น
หลกัฐานการงัดแงะเพือ่ป้องกนัการน�าซลีไปใชซ้�้า

• เคเบลิซลีส�าหรับใชง้านทัว่ไป
• เคเบลิท�าจากเหล็กชบุ	แกะออกไดโ้ดยตอ้งใชเ้ครือ่งมอืเทา่นัน้

ข้อดี:
• เหมาะส�าหรับซลีปึกจดหมายและการขนสง่ทางรถบรรทกุ
• ป้องกนัการงัดแงะโดยการตดัสายเคเบลิและไมส่ามารถน�ากลบัมาใชไ้ดอ้กี

HS

I HS

S

ช่ือ
ขนาด

(เสน้ผ่านศนูยก์ลาง  x ความยาว)
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

AluLock
 D4.0

Ø4.0 mm x 300 mmL 
[Ø0.16"x 11.81"]

AU40AC
>1,000 kgf/
[>2,205 lbs]

3,000

Ø4.0 mm [Ø0.16"] ก�าหนดความ
ยาวของสายลวดตามการใชง้าน

จริงได้
AU40XC

AluLock
D5.0

Ø5.0 mm x 300 mmL 
[Ø0.19" x 11.81"]

AU50AC
>1,250 kgf/
[>2,755 lbs]Ø5.0 mm [Ø0.19"] ก�าหนดความ

ยาวของสายลวดตามการใชง้าน
จริงได้

AU50XC

ช่ือ
ขนาด

(เสน้ ศก. x ความยาว)
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

AluLock 
D1.5

Ø1.5mm x 300mmL 
[Ø0.6"x11.81"]

AU15AC
>200 kgf/ 
[>441 lbs]

3,000Ø1.5 mm [Ø0.06"] ก�าหนดความ
ยาวของสายลวดตามการใชง้าน

จริงได้
AU15XC

ช่ือ
ขนาด

(เสน้ผ่านศนูยก์ลาง x ความยาว)
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

AluLock 
 D3.5

Ø3.5 mm x 300 mmL 
[Ø0.14" x 11.81"]

AU35AC
>1,000 kgf/
[>2,205 lbs]

3,000
Ø3.5 mm [Ø0.14]  

เลือกความยาวสายได้
AU35XC

ช่ือ
ขนาด

(เสน้ผ่านศนูยก์ลาง  x ความยาว)
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

AluLock 
D2.0

Ø2.0mm x 300mmL 
[Ø0.08" x 11.81"]

AU20AC
>350 kgf/
[>771 lbs]

3,000

Ø2.0 mm [Ø0.08"] ก�าหนดความ
ยาวของสายลวดตามการใชง้าน

จริงได้
AU20XC

AluLock  
D2.5

Ø2.5 mm x 300 mmL 
[Ø0.10" x 11.81"]

AU25AC
>450 kgf/
[>992 lbs]Ø2.5 mm [Ø0.10"] เลือกความ

ยาวสายได้
AU25XC

อตุสาหกรรม:

สี:
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก

ซีลขนาดความยาวคงที่

PlaskaLock D1.5, D2.0

PadLock 1, 2

SphereLock

MetalLock 3, 5

สี: อตุสาหกรรม:

คุณสมบัติ:
• สายเคเบลิแบบไมม่กีารดดัรปูมากอ่น	อยูใ่นสว่นหวัทีท่�าจาก	ABS
• แถบป้ายแบบยาวสามารถพมิพบ์ารโ์คด้ไดถ้งึ	13	หลกั
• เคลอืบผวิดา้นระดบั	5	เพือ่ใหง้า่ยในการจับ
ข้อดี:
• มพีืน้ทีส่�าหรับพมิพข์นาดใหญเ่พือ่ใหง้า่ยส�าหรับการพมิพร์หสับนตวัซลี
• เพิม่ประสทิธภิาพในการใชง้าน

คุณสมบัติ:
• กลไกการล็อคแบบวงรทีีเ่ป็นเอกลกัษณ์
• สายรัดโลหะมขีอบมว้น
• วสัดเุหล็กเคลอืบดบีกุ
ข้อดี:
• หุม้ระบบล็อคมดิชดิ	ชว่ยเพิม่ความปลอดภยั
• ใชว้สัดเุสรมิโครงสรา้งของซลี	ใหค้วามรูส้กึนุ่มมอื
• ป้องกนัการกดักรอ่น

คุณสมบัติ:
• กลไกการล็อคแบบปลายแบนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
• สายรัดโลหะมขีอบมว้น
• วสัดเุหล็กเคลอืบดบีกุ
ข้อดี:
• หุม้ระบบล็อคมดิชดิ	ชว่ยเพิม่ความปลอดภยั
• ใชว้สัดเุสรมิโครงสรา้งของซลี	ใหค้วามรูส้กึนุ่มมอื
• ป้องกนัการกดักรอ่น

คุณสมบัติ:
• สามารถใชง้านไดด้ว้ยมอืเดยีว
• PadLock	1:	ผลติจากพลาสตกิ	SAN	resin	คณุภาพสงู	พรอ้มสายยทู�าจากเหล็ก
สแตนเลส

• PadLock	2:	ผลติจากโพลโิพรพลินีคณุภาพสงู	พรอ้มสายยเูหล็กชบุเคลอืบ
สงักะสี

ข้อดี:
• PadLock	1:	เห็นดว้ยตาไดช้ดัเจนวา่ซลีล็อคถกูตอ้งหรอืไม่
• PadLock	1	&	2:	เหมาะส�าหรับรถเข็นจ�าหน่ายสนิคา้ปลอดภาษีบนเทีย่วบนิ
• PadLock	1	&	2:	ทิง้รอ่งรอยไวช้ดัเจนในกรณีทีถ่กูงัดแงะ

ช่ือ
ขนาด

(เสน้ผ่านศนูยก์ลาง  x ความยาว)
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

PlaskaLock V2 
D1.5

Ø1.5 mm x 150 mmL 
[Ø0.08" x 5.9"]

PK15AC
>120 kgf/
[>265 lbs]

3,000

Ø1.5 mm [Ø0.06"] ก�าหนดความยาว
ของสายลวดตามการใชง้านจริงได้

PK15XC

PlaskaLock V2 
D2.0

Ø2.0 mm x 150 mmL 
[Ø0.08" x 5.9"]

PK20AC
>150 kgf/
[>331 lbs]Ø2.0 mm [Ø0.08"] ก�าหนดความยาว

ของสายลวดตามการใชง้านจริงได้
PK20XC

ช่ือ ค�าอธิบาย รหสัสินคา้ ความแข็งแรง
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่

(ช้ิน)

PadLock 1
สายยเูหล็กสแตนเลส & 

25 x 39 mm [1" x 1.53"]
PL01AA

>30 kgf/
[>66 lbs]

10,000

PadLock 2
สายยเูหล็กชุบเคลือบสงักะสี & 
21 x 39 mm [0.83" x 1.53"]

PL02AA 10,000

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ์
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

MetalLock 3 214mmL [8.43"] ME03AB >25 kgf/[>55 lbs] 3,000

MetalLock 5 218mmL [8.58"] ME05AB >50 kgf/[>110 lbs] 3,000

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ ์
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

SphereLock 215mmL [8.46"] SP21AB
60 kgf/cm2 
[>132 lbs]

3,000

I

I I

I

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:
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ซีลขนาดความยาวคงที่

ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก

TwinLock  

OctoLock

HybridLock

InnoLock

คุณสมบัติ:
• สทิธบิตัรกลไกการล็อคสองชัน้	(เสยีบเขา้ไปจนไดย้นิเสยีงคลกิสองครัง้เพือ่ความ
ปลอดภยัสงูสดุ)		

• ขากรรไกรล็อคอะซทีลั
• หว่งแบบตายตวั
• ก�าหนดจดุแตกลว่งหนา้บนซลี
ข้อดี:
• เพิม่ความปลอดภยัจากการงัดแงะ
• อนิเสริท์วสัดอุะซทีลัมคีวามทนทาน	สามารถทนอณุหภมูสิงูได ้
• ยอมใหม้กีารขยบัของกลไกการล็อคประตโูดยไมม่กีารตงึของซลี
• ดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื

คุณสมบัติ:
• สทิธบิตัรกลไกการล็อคสองชัน้
• แท็กแบน	ชว่ยเพิม่พืน้ทีใ่นการพมิพ์
• หว่งแบบตายตวั
• ก�าหนดจดุแตกลว่งหนา้บนซลี
ข้อดี:
• ยอมใหม้กีารขยบัของกลไกการล็อคประตโูดยไมม่กีารตงึของซลี
• สามารถพมิพโ์ลโกห้รอืบารโ์คด้บนแท็กแทนการพมิพบ์นแถบรัดได ้
• เพิม่ระดบัความปลอดภยั
• ใชง้านงา่ย	ดงึออกไดง้า่ย

คุณสมบัติ:
• หว่งแบบตายตวั
• กลไกการล็อคแบบขากรรไกรโลหะ
• มแีบบดงึออกดา้นขา้งใหเ้ลอืกใชง้านได ้
• สายรัดแบนกวา้ง	10mm
ข้อดี:
• ยอมใหม้กีารขยบัของสลกัประตโูดยไมม่กีารตงึของซลี
• เพิม่ระดบัความปลอดภยั
• ใชง้านงา่ย	ดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื
• สามารถพมิพโ์ลโกห้รอืบารโ์คด้บนแท็กและแถบรัดได ้

คุณสมบัติ:
• สทิธบิตัรกลไกการล็อคสองชัน้
• ขากรรไกรล็อคอะซทีลั
• หวัแปดเหลีย่มส�าหรับภาระหนัก
• หว่งแบบตายตวั
• ก�าหนดจดุแตกลว่งหนา้บนซลี
ข้อดี:
• เพิม่ความปลอดภยัจากการงัดแงะ
• อนิเสริท์วสัดอุะซทีลัมคีวามทนทาน	สามารถทนอณุหภมูสิงูได ้
• หวัทรงแปดเหลีย่มทีแ่ข็งแรงชว่ยป้องกนัการงัดแงะขากรรไกรล็อคอะซทีลั
• ยอมใหม้กีารขยบัของกลไกการล็อคประตโูดยไมม่กีารตงึของซลี
• ดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื

สี:

อตุสาหกรรม:

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ์
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

TwinLock 200mmL [7.78"] RL20HB >15 kgf/ [>33 lbs] 10,000

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ์
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

OctoLock 205mmL [8.07"] OL20FA >15 kgf/[>33 lbs] 10,000

ช่ือ ความยาวของผลิตภณัฑ์ รหสัสินคา้ ความแข็งแรง
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่

(ช้ิน)

HybridLock 202.5mmL [7.97"] HL20HA >15 kgf/[>33 lbs] 10,000

ช่ือ ความยาวของผลิตภณัฑ์ รหสัสินคา้ ความแข็งแรง
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่

(ช้ิน)

InnoLock 200mmL [7.87"] IN20SA >12 kgf/[>26.5 lbs] 10,000

I

I I

I

สี:

อตุสาหกรรม:
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BagLock

ซีลแบบก�าหนดความยาวได้

ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก

TeraLock

Maxi JawLock

PrimeLock

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:

คุณสมบัติ:
• หว่งแบบปรับได	้เสรมิความแข็งแรงดว้ยขากรรไกรล็อคโลหะ
• สายรัดเรยีบ
• มฟัีนส�าหรับยดึเกาะบนกา้น
• มแีบบแท็กยาวและแบบดงึออกไมไ่ดใ้หเ้ลอืก
• คลา้ยกบั	SegurLock	(มคีวามเหนยีวมากกวา่)

ข้อดี:
• ประสทิธภิาพในการป้องกนัการงัดแงะและความแข็งแรงในการล็อคทีเ่พิม่ขึน้
ชว่ยใหเ้หมาะกบัการใชง้านทีต่อ้งการความมเีสถยีรภาพ

• ใชง้านงา่ย	และใหค้วามรูส้กึนุ่มมอื
• รัดปากถงุไดแ้น่นหนา

คุณสมบัติ:
• หว่งแบบปรับได	้เสรมิความแข็งแรงดว้ยขากรรไกรล็อคโลหะ
• สายรัดกลมเรยีบ
• มฟัีนส�าหรับยดึเกาะบนกา้น
• มแีบบดงึออกดา้นขา้งใหเ้ลอืก

ข้อดี:
• ประสทิธภิาพในการป้องกนัการงัดแงะและความแข็งแรงในการล็อคทีเ่พิม่ขึน้	ชว่ย
ใหเ้หมาะกบัการใชง้านทีต่อ้งการความมเีสถยีรภาพ

• ใชง้านงา่ย	และใหค้วามรูส้กึนุ่มมอื
• รัดถงุไดแ้น่นหนา
• ดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื

อตุสาหกรรม:

คุณสมบัติ:
• หว่งแบบชิน้เดยีวปรับความยาวได ้
• กา้นออกแบบใหม้หีนาม
• มฟัีนส�าหรับยดึเกาะบนกา้น
• มาพรอ้มกบัทีใ่สแ่ท็ก
• มแีบบแท็กยาวและแบบดงึออกดา้นขา้งใหเ้ลอืก

ข้อดี:
• ใชก้บังานทีต่อ้งการความแข็งแรงสงูและความคุม้คา่	(>32	kgf/70.6lbs)
• รัดปากถงุหรอืวสัดทุีม่คีวามลืน่ไดแ้น่นหนา
• สามารถดขูอ้มลูการขนสง่ไดง้า่ย
• ดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื

คุณสมบัติ:
• ทนแรงดงึไดส้งู	(>20kgf/44.1lbs)
• มฟัีนส�าหรับยดึเกาะบนกา้น
• กา้นออกแบบใหม้หีนาม
• มแีบบแท็กยาวส�าหรับตดิบารโ์คด้หรอืหมายเลขรหสัสนิคา้

ข้อดี:
• เหมาะกบัการใชง้านทีต่อ้งการความมเีสถยีรภาพ
• สามารถใชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง
• สามารถดขูอ้มลูการขนสง่ไดง้า่ยและชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

สี:

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ์

รหสัสินคา้ ความ 
แข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)แท็กมาตรฐาน แท็กแบบยาว

TeraLock
300mmL [11.81"] TR30NA TR30NB

>45 kgf/
[>99 lbs]

10,000
400mmL [15.75"] TR40NA TR40NB

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ ์

รหสัสินคา้ ความ 
แข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่  
(ช้ิน)ดึงออกไม่ได้ ดึงออกดา้นขา้ง

Maxi 
JawLock

300mmL [11.81"] MX30NA MX30SA
>35 kgf/

[>77.2 lbs]

10,000
400mmL [15.75"] MX40NA MX40SA

500mmL [19.69"] MX50NA MX50SA 10,000

ช่ือ
ขนาด

(เสน้ผ่านศนูยก์ลาง x ความยาว)
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

BagLock

240mmL [9.45"], 
แท็กขนาด 25 x 40mm [0.98" x 1.57"]

BG24NA

>20 kgf/
[>44.1 lbs]

10,000
290mmL [11.42"],

แท็กขนาด 25 x 40mm [0.98" x 1.57"]
BG29NA

350mmL [13.78"], 
แท็กขนาดใหญ่ 56 x 105mm [2.2" x 4.12"]

BG35NB 10,000

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ์

รหสัสินคา้ ความ 
แข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)ดึงออกไม่ได้ ดึงออกดา้นขา้ง

PrimeLock

300mmL [11.81"], 
แท็กมาตรฐาน

PR30NA PR30SA

>32 kgf/
[>70.6 lbs]

10,000

300mmL [11.81"], 
แท็กแบบยาว

PR30NB PR30SB

400mmL [15.75"], 
แท็กมาตรฐาน

PR40NA PR40SA

400mmL [15.75"], 
แท็กแบบยาว

PR40NB PR40SB

I

I

I

I
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SegurLock

SmoothLock JawLock

SentryLock

ซีลแบบก�าหนดความยาวได้

คุณสมบัติ:
• หว่งแบบปรับได	้เสรมิความแข็งแรงดว้ยขากรรไกรล็อคโลหะ
• สายรัดเรยีบ
• มฟัีนส�าหรับยดึเกาะบนกา้น
• มแีบบแท็กยาวและแบบดงึออกดา้นขา้งใหเ้ลอืก
• คลา้ยกบั	TeraLock	(มคีวามเหนยีวนอ้ยกวา่)
ข้อดี:
• ประสทิธภิาพในการป้องกนัการงัดแงะและความแข็งแรงในการล็อคทีเ่พิม่ขึน้	ชว่ย
ใหเ้หมาะกบัการใชง้านทีต่อ้งการความมเีสถยีรภาพ

• ใชง้านงา่ย	และใหค้วามรูส้กึนุ่มมอื
• รัดปากถงุไดแ้น่นหนา
• ดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื

คุณสมบัติ:
• หว่งแบบปรับได	้เสรมิความแข็งแรงดว้ยขากรรไกรล็อคอะซทีลั
• มฟัีนส�าหรับยดึเกาะบนกา้น
• ขากรรไกรล็อคอะซทีลัใชก้ารตดิดว้ยเทคโนโลย	ีRolled	Heat	Staking
• มแีบบดงึออกดา้นขา้งใหเ้ลอืก
• คลา้ยกบั	AceLock	(มคีวามเหนยีวมากกวา่)
ข้อดี:
• เพิม่ความปลอดภยัจากการงัดแงะ
• รัดปากถงุไดแ้น่นหนา
• ทิง้รอ่งรอยใหเ้ห็นชดัเจนในกรณีทีม่กีารเปิดหรอืตดั
• ดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื

คุณสมบัติ:
• หว่งแบบปรับได	้เสรมิความแข็งแรงดว้ยขากรรไกรล็อคโลหะ
• สายรัดเรยีบ
• มฟัีนส�าหรับยดึเกาะบนกา้น
• มแีบบดงึออกดา้นขา้งใหเ้ลอืก
ข้อดี:
• ประสทิธภิาพในการป้องกนัการงัดแงะและความแข็งแรงในการล็อคทีเ่พิม่ขึน้	ชว่ย
ใหเ้หมาะกบัการใชง้านทีต่อ้งการความมเีสถยีรภาพ

• ใชง้านงา่ย	และใหค้วามรูส้กึนุ่มมอื
• รัดปากถงุไดแ้น่นหนา
• ดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื

คุณสมบัติ:
• หว่งแบบปรับได	้เสรมิความแข็งแรงดว้ยขากรรไกรล็อคโลหะ
• สายรัดกลมเรยีบบาง	(Ø2.0mm)
• มแีบบดงึออกดา้นขา้งใหเ้ลอืก
• แท็กขนาดใหญ่
ข้อดี:
• ประสทิธภิาพในการป้องกนัการงัดแงะและความแข็งแรงในการล็อคทีเ่พิม่ขึน้	ชว่ย
ใหเ้หมาะกบัการใชง้านทีต่อ้งการความมเีสถยีรภาพ

• ออกแบบมาเพือ่ใหเ้หมาะกบัการใชง้านกบัชอ่งขนาดเล็ก
• ดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื
• แท็กมพีืน้ทีก่วา้งเหลอืเฟือส�าหรับใชต้ดิรหสั

สี:

สี: อตุสาหกรรม:

อตุสาหกรรม:

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ ์

รหสัสินคา้ ความ 
แข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขัน้ต �า่  
(ช้ิน)ดึงออกไม่ได้ ดึงออกดา้นขา้ง

SmoothLock
200mmL [7.87"] SM20NA SM20SA

>25 kgf/
[>55 lbs]

10,000
300mmL [11.81"] SM30NA SM30SA

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ ์

รหสัสินคา้ ความ 
แข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)ดึงออกไม่ได้ ดึงออกดา้นขา้ง

JawLock 250mmL [9.84"] ML25NA ML25SA
>14 kgf/
[>31 lbs]

10,000

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ ์

รหสัสินคา้ ความ 
แข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่  
(ช้ิน)ดึงออกไม่ได้ ดึงออกดา้นขา้ง

SentryLock
250mmL [9.84"] SY25NA SY25SA

>20 kgf/
[>44.1 lbs]

10,000
350mmL [13.78"] SY35NA SY35SA

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ ์

รหสัสินคา้ ความ 
แข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)ดึงออกไม่ได้ ดึงออกดา้นขา้ง

SegurLock

200mmL [7.87"], 
แท็กมาตรฐาน

SG20NA SG20SA

>30 kgf/
[>66 lbs]

10,000

200mmL [7.87"], 
แท็กแบบยาว

SG20NB SG20SB

300mmL [11.81"], 
แท็กมาตรฐาน

SG30NA SG30SA

300mmL [11.81"], 
แท็กแบบยาว

SG30NB SG30SB

I

I

I

I

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:

ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก
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JawLock ขนาดเล็ก

AceLock

LuggageLock

LightLock  

คุณสมบัติ:
• แถบอา้งองิหมายเลขคูก่นัแบบหกัออกมาไดท้ีส่ว่นหวัของซลี
• หว่งแบบปรับได	้เสรมิความแข็งแรงดว้ยขากรรไกรล็อคโลหะ
• มแีบบดงึออกดา้นขา้งใหเ้ลอืก

ข้อดี:
• สะดวกส�าหรับใชย้นืยนักระเป๋าเดนิทางของผูใ้ช ้
• เพิม่ความปลอดภยัและใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการงัดแงะ
• ดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื

คุณสมบัติ:
• หว่งแบบปรับได	้เสรมิความแข็งแรงดว้ยขากรรไกรล็อคโลหะ
• สายรัดกลมเรยีบบาง	(Ø2.0mm)
• มแีบบดงึออกดา้นขา้งใหเ้ลอืกส�าหรับขนาด	150mm,	200mm,	250mm

ข้อดี:
• เพิม่ความปลอดภยัและเพิม่ความแข็งแรงในการล็อค
• ออกแบบใหใ้ชก้บัชอ่งขนาดเล็กไดแ้ละดงึออกไดง้า่ยโดยใชเ้ครือ่งมอื

คุณสมบัติ:
• หว่งแบบปรับได	้เสรมิความแข็งแรงดว้ยขากรรไกรล็อคอะซทีลั
• แถบซลีแบบบาง	(Ø3.0mm)
• มแีบบดงึออกดา้นขา้งใหเ้ลอืก
ข้อดี:
• ประสทิธภิาพในการป้องกนัการงัดแงะและความแข็งแรงในการล็อคทีเ่พิม่ขึน้
ชว่ยใหเ้หมาะกบัการใชง้านทีต่อ้งการความมเีสถยีรภาพ

• เหมาะส�าหรับใชก้บัรหูรอืเครือ่งมอืทีม่กีลอนขนาดเล็ก
• ดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื

คุณสมบัติ:
• หว่งแบบชิน้เดยีวปรับความยาวไดส้�าหรับใชก้บัแรงดงึทีไ่มม่าก
• แถบซลีแบบบาง	(Ø2.6mm)

ข้อดี:
• สามารถดงึออกไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอื
• เหมาะส�าหรับใชก้บัชอ่งทีม่ขีนาดเล็ก
• รหสัสชีว่ยใหง้า่ยในการระบปีุทีท่�าการทดสอบเครือ่งดบัเพลงิ

ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก

ซีลแบบก�าหนดความยาวได้

ช่ือ ขนาด
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

(kilogramme-
force)

ปรมิาณสัง่
ซ้ือขั้นต �า่

(ช้ิน)
แท็กมาตรฐาน แท็กแบบยาว
NTO STO NTO STO

Mini
JawLock

150mmL 
[5.9"]

MJ15NA MJ15SA MJ15NB MJ15SB

>12 kgf/ 
[>26.5 lbs]

10,000
200mmL  
[7.87"]

MJ20NA MJ20SA MJ20NB MJ20SB

250mmL  
[9.84"]

MJ25NA MJ25SA MJ25NB -

300mmL  
[11.81"]

MJ30NC - MJ30ND -
10,000

400mmL 
[15.75"]

MJ40NC - MJ40ND -

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ ์

รหสัสินคา้

ความแข็งแรง
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่

(ช้ิน)ดึงออกไม่ได้
แบบยาว  

ดึงออกดา้นขา้ง

AceLock
200mmL [7.87"] AC20NA AC20LA

>12 kgf/ 
[>26.5 lbs]

10,000
300mmL [11.81"] AC30NA AC30LA

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ ์
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่
(ช้ิน)

LuggageLock 150mmL [5.9"] LU15SB >12 kgf/[>26.5 lbs] 10,000

ช่ือ
ความยาวของ

ผลิตภณัฑ ์
รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 
(ช้ิน)

LightLock 220mmL [8.66"] LL22NA >8 kgf/[>18 lbs] 10,000

I I

II

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:
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ซีลเฉพาะทาง

ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก

CartLock 5

AnchorLock

ClickLock

ArrowLock 2, 4, 5  

คุณสมบัติ:
• สามารถซลีโดยใชม้อืขา้งเดยีวไดอ้ยา่งงา่ยดาย
• ดงึออกไดง้า่ย
• กลไกการล็อคทีอ่อกแบบมาเป็นพเิศษ
• ArrowLock	4	มแีบบเป็นคูใ่หเ้ลอืกใชง้านได ้
ข้อดี:
• ใชง้านไดเ้ร็วกวา่เมือ่เทยีบกบัซลีแบบรัด
• ไมจ่�าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืในการแกะออก
• ประหยดักวา่ซลีแบบรัดแบบดัง้เดมิ
• บนัทกึหมายเลขรหสัสนิคา้เพยีงครัง้เดยีวตอ่เทีย่ว	โดยการใชห้มายเลขรหสั
สนิคา้แบบคู่

คุณสมบัติ:
• ใชง้านงา่ยดว้ยมอืเพยีงขา้งเดยีว
• หกัออกไดง้า่ย
• แนบเขา้กบัพืน้ผวิไดด้ี

ข้อดี:
• ใชง้านในธรุกจิสายการบนิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
• ใชเ้ป็นหลกัฐานเมือ่มกีารงัดแงะไดเ้ป็นอยา่งดี
• ป้องกนัซลีแตกหกัระหวา่งการขนยา้ย

คุณสมบัติ:
• ลกูศรล็อคปิดมดิชดิ
• หมายเลขรหสัสนิคา้คู่
• ซลีออกแบบใหม้คีวามเพรยีว	(หนา	7	mm)
• โพลคีารบ์อเนตโปรง่ใส

ข้อดี:
• ลกูศรล็อคปิดมดิชดิ	ชว่ยใหย้ากทีจ่ะงัดแงะ
• ป้องกนัการเปลีย่นอปุกรณโ์ดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
• เขา้ไดพ้อดกีบัชอ่งขนาดเล็ก
• ตรวจสอบความสมบรูณข์องซลีไดง้า่ยดว้ยการมอง

คุณสมบัติ:
• โพลคีารบ์อเนตในตวั	(สใีส)	พรอ้มชดุลกูศรล็อค	2	ชดุ
• เลอืกความยาวลวดไดท้ี	่150mmL	[5.9"]	ขึน้ไป

ข้อดี:
• หวัมคีวามแข็งแรง	พรอ้มกลไกการล็อคทีม่ปีระสทิธภิาพ
• ล็อคไดง้า่ย
• กลไกการปิดซลีสามารถตรวจทานและตรวจสอบได ้
• ไมจ่�าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืในการแกะออก
• เหมาะส�าหรับการใชง้านทีต่อ้งการหว่งลวดขนาดยาว

สี:

สี: อตุสาหกรรม:

ช่ือ ขนาด
รหสัสินคา้ ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 

(ช้ิน)แบบไม่มีคู่ แบบมีคู่

ArrowLock 2
20.4 mm x 17.5 mm 

แท็กขนาด [0.80" x 0.69"]
AL02AA -

10,000

ArrowLock 4
36 mm x 10 mm 

แท็กขนาด [1.42" x 0.39"]
AL04AA -

ArrowLock 4
Twin

36 mm x 10 mm 
แท็กขนาด [1.42" x 0.39"]

- AL04AB

ArrowLock 5
36 mm x 11.5 mm 

แท็กขนาด [1.42" x 0.45"]
AL05AA -

ช่ือ ขนาด รหสัสินคา้
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 

(ช้ิน)

CartLock 5
28 mm x 16 mm 

แท็กขนาด [1.1" x 0.63"] 
ขากรรไกรล็อคอะซีทลั

CT05AA 10,000

ช่ือ ขนาด รหสัสินคา้
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 

(ช้ิน)

AnchorLock

24 mm x 18 mm 
บอด้ีขนาด [0.94" x 0.71"]

AN01AA

2,00024 mm x 18 mm 
บอด้ีขนาด [0.94" x 0.71"]  

พรอ้มลวดขนาด 150 mmL [5.9"]
AN15AA

ช่ือ ค�าอธิบาย รหสัสินคา้
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 

(ช้ิน)

ClickLock โพลีคารบ์อเนตโปร่งใส มีรูทั้งสองดา้น ไมมี่ลวด CK00AA 10,000

ClickLock  
แบบมีลวด

โพลีคารบ์อเนตโปร่งใส มีรูทั้งสองดา้น มีลวดขนาด 
150mmL [5.9"]

CK15AA

10,000
ClickLock  

แบบมีลวด X
โพลีคารบ์อเนตโปร่งใส มีรูทั้งสองดา้น มีลวดแบบ

ก�าหนดความยาวได้
CKXXAA

I

I

I

I

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:

สี: อตุสาหกรรม:
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสหดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก

ซีลเฉพาะทาง

CrimpLock 

TwistLock

ClipLock

MeterLock & MeterWire

คุณสมบัติ:
• ผลติดว้ยเรซนิคณุภาพสงู
• ตอ้งใชค้มีชว่ยในการซลี	CrimpLock
• สามารถตดัแบง่ขายตามความยาวทีต่อ้งการหรอืขายทัง้มว้นได ้
• เสน้ผา่นศนูยก์ลางของลวด:	1.7mm	[0.067"]
• ลวด:	มว้น	2	กก.	-	ยาวประมาณ	260	เมตร

ข้อดี:
• สามารถทนตอ่สภาวะแวดลอ้มตา่งๆได ้
• เป็นซลีทีม่คีวามคุม้คา่ส�าหรับการใชง้านในแบบตา่งๆ

คุณสมบัติ:
• ซลีแบบสองสว่น
• กลไกการล็อคแบบทางเดยีว	พรอ้มทัง้ลวดซลี
• ตวับดิท�าดว้ย	ABS	เลอืกสไีด ้
• โพลคีารบ์อเนตโปรง่ใส

ข้อดี:
• ใชง้านไดง้า่ยโดยไมต่อ้งใชเ้ครือ่งมอืในการซลี
• ป้องกนัไมใ่หม้กีารเปลีย่นหรอืใสล่วดซลีกลบั
• มรีหสัสชีว่ยใหส้ามารถแยกแยะไดโ้ดยงา่ย
• ตรวจสอบความสมบรูณข์องซลีไดง้า่ยดว้ยการมอง

คุณสมบัติ:
• กลไกการล็อคแบบสองจังหวะ
• จดุหกัอยูท่ีบ่รเิวณบานพับ
• ก�าหนดความยาวลวดได ้

ข้อดี:
• มองเห็นไดช้ดัเจนวา่ซลีมกีารล็อคอยา่งถกูตอ้งหรอืไม่
• ออกแบบมาใหม้กีารหกั	หากมกีารเปิดโดยใชแ้รง
• สามารถใชใ้นงานตา่ง	ๆ	ไดอ้ยา่งยดืหยุน่

คุณสมบัติ:
• ผลติดว้ยเรซนิ	ABS	เกรดสงู
• ตอ้งใชค้มีบบีในการปิดซลี
• หวัจะชว่ยรักษารปูทรงของซลีเอาไวห้ลงัจากบบีแลว้
• ความยาวของลวดซลีสามารถปรับตามความตอ้งการใชง้านได ้

ข้อดี:
• ไมม่ปัีญหาทางดา้นความปลอดภยัและสขุภาพเหมอืนทีใ่ชใ้นซลีแบบตะกัว่
• ไมม่อีปุกรณท์ีเ่กนิความจ�าเป็น	และงา่ยในการใชง้าน
• รหสัสชีว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการตดิตาม

อตุสาหกรรม:สี:

ช่ือ ขนาด รหสัสินคา้
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 

(ช้ิน)

CrimpLock
กวา้ง 14 mm x สูง 21 mmH x หนา 5 mm

[0.55" x 0.83" x 0.2"] ABS สีขุน่
CL02AA 10,000

เสน้ลวด CrimpLock Ø1.7mm [0.067"] ZZWC04 2 มว้น

ช่ือ ขนาด รหสัสินคา้
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 

(ช้ิน)

TwistLock
หวั Ø12mm [Ø0.47"],  

ป้ายขนาด 19mmL x 8mmH [0.75" x 0.31"],  
พรอ้มลวดขนาด 220mm [8.66"] 

TW22AA 100,000

ช่ือ ขนาด รหสัสินคา้
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 

(ช้ิน)

ClipLock
16 x 10mm [0.63" x 0.39"]
 มีพ้ืนท่ีติดโลโกไ้ด ้ไมมี่ลวด

MC02AA 500,000

ช่ือ ค�าอธิบาย รหสัสินคา้
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 

(ช้ิน)

MeterLock
Ø10mm [Ø0.39"] x 5mmW [0.12"],  

เรซ่ิน ABS 
MR01AA 25,000

Meter Wire
Ø0.95mm [Ø0.04"], 

มว้นขนาด 30 x 28, 183m [600ft] 
ส�าหรบั ClickLock, AnchorLock, MeterLock และ ClipLock

ZZWC01 6 มว้น

I

I

I

I

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก

ซีลเฉพาะทาง

UnoPack

KertasTack

ZipLock & ZipPack

คุณสมบัติ:
• เทปรักษาความปลอดภยัครอบคลมุชอ่งเปิดและซลีปากถงุทัง้หมด
• UnoPack	V	จะทิง้ค�าวา่	"VOID"	เอาไวใ้หเ้ห็น	หากมกีารเปิด
• UnoPack	X	จะทิง้ค�าวา่	"VOID"	เอาไวใ้หเ้ห็นเป็นหลกัฐานหากมกีารสมัผัสกบั
ตวัท�าละลายและความรอ้น

ข้อดี:
• ทนน�้าและป้องกนัการเขา้ดเูนือ้หาดา้นในโดยไมไ่ดรั้บอนุญาต
• ทิง้หลกัฐานไวช้ดัเจนเมือ่มคีวามพยายามเปิดถงุ
• แสดงรอ่งรอยหากมกีารสมัผัสกบัอณุหภมูแิวดลอ้มและความเย็น

คุณสมบัติ:
• ทิง้ค�าวา่	"VOID"	เอาไวเ้มือ่ลอกออก
• ป้ายแบบ	Non-transfer	จะไมท่ิง้คราบเอาไวเ้มือ่ลอกออก
• ป้ายแบบ	Total-transfer	ทิง้ค�าวา่	"VOID"	เอาไวเ้มือ่ลอกออก
ข้อดี:
• มองเห็นรอ่งรอยการงัดแงะไดอ้ยา่งชดัเจน
• เหมาะส�าหรับการซลีผลติภณัฑแ์ละพืน้ผวิตา่ง	ๆ	ไดห้ลากหลาย
• ซลีทีถ่กูแกะออกแลว้จะไมส่ามารถตดิกลบัไปได ้

คุณสมบัติ:
• ผลติจากพวีซี	ีมแีผน่รองเย็บตดิดา้นใน
• มใีหเ้ลอืก	3	แบบ	คอืแบบซอง	แบบกระเป๋า	และแบบถงุ

ข้อดี:
• ZipPacks	สามารถใชซ้�า้ได ้
• ออกแบบมาเป็นพเิศษเพือ่ใหใ้ชง้านไดย้าวนาน
• เหมาะกบัการใชง้านไดห้ลากหลาย
• ลดตน้ทนุในการขนสง่ตอ่เทีย่ว

อตุสาหกรรม:สี: ใส

สี:

อตุสาหกรรม:

I

I

I

ช่ือ ขนาด
รหสัสินคา้

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่  
(ช้ิน)เทปรกัษาความ

ปลอดภยั
เทปรกัษาความ
ปลอดภยัขั้นสูง

UnoPack

ขนาดเล็ก - 180 mmL x  
280 mmH [7" x 11"]

UP28VC UP28XC

30,000
ขนาดกลาง - 250 mmL x  
370 mmH [9.8" x 14.5"]

UP37VC UP37XC

ขนาดใหญ่- 350 mmL x  
500 mmH [13.8" x 19.7"]

UP50VC UP50XC

ช่ือ ขนาด
รหสัสินคา้ ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 

(ช้ิน)Non Transfer Total Transfer 

KertasTack

20 mm x 60 mm 
[0.79" x 2.36"]

KT01NA KT01TA

10,000
40 mm x 85 mm 
[1.57" x 3.35"]

KT02NA KT02TA

ช่ือ ขนาด รหสัสินคา้
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 

(ช้ิน)

ZipLock 1 แท็กขนาด 11mm x 15mm [0.43" x 0.59"] ZL01AA

10,000

ZipLock 4
แท็กขนาด 11mm x 15mm [0.43" x 0.59"]  

รดัถุงขนาดอ่ืนได้
ZL04AA

ช่ือ ช่วง ขนาด
รหสั
สินคา้

ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่  
(ช้ิน)

ZipPack

ถุง

280mmL x 250mmH x 60mmW  
[11" x 9.8" x 2.3"], ชอ่งขนาด  
85 x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPB01A

500

350mmL x 250mmH x 75mmW  
[13.7" x 9.8" x 2.9"], ชอ่งขนาด  
85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPB02A

400mmL x 300mmH x 100mmW  
[15.7" x 11.8" x 3.9"], ชอ่งขนาด  
85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPB03A

460mmL x 360mmH x 100mmW  
[18.1" x 14.1" x 3.9"], ชอ่งขนาด 
85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPB04A

ยาว 400mm x สูง 300mm x กวา้ง 200mm
[15.7" x 11.8" x 7.8"], ชอ่งขนาด  
85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPB05A

CashPack

270mmL x 250mmH x 50mmW  
[10" x 9.8" x 1.9"], ชอ่งขนาด  
85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPC01A

270mmL x 250mmH x 50mmW  
[10" x 9.8" x 1.9"], ชอ่งขนาด  
175mm x 230mm [6.8" x 9"] 

ZPC02A

ซอง

ยาว 250mm x สูง 200mm [9.8" x 7.8"], 
ชอ่งขนาด 85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPE01A

ยาว 300mm x สูง 250mm [11.8" x 9.8"], 
ชอ่งขนาด 85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPE02A

400mmL x 300mmH [15.7" x 11.8"], ชอ่ง
ขนาด 85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPE03A

460mmL x 350mmH [18.1" x 13.7"], 
ชอ่งขนาด 85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPE04A

 ถุงเล็ก

280mmL x 250mmH x 60mmW  
[11" x 9.8" x 2.3"], ชอ่งขนาด  
85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPP01A

350mmL x 250mmH x 75mmW  
[13.7" x 9.8" x 2.9"], ชอ่งขนาด  
85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPP02A

400mmL x 300mmH x 100mmW  
[15.7" x 11.8" x 3.9"], ชอ่งขนาด  
85mm x 130mm [3.3" x 5.1"]

ZPP03Aสี:

อตุสาหกรรม:
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ค�าอธิบาย
ซีล RFID แบบ PASSIVE เคเบิลซีลแบบ RFID 

PadLock 3-RF UnoLock-RF AluLock-RF AluLock-Actif AluLock-RF433

มาตรฐาน RFID 

• มาตรฐาน: มาตรฐานรหสัอิเล็กทรอนิกสป์ระจ�าผลิตภณัฑ ์(EPC) Gen 2 Class 1
• มาตรฐาน ISO/IEC 18000-6C
• ความถ่ี: Ultra High Frequency (UHF) 860-940 MHz
• ID: 96-บิต (12 ไบท)์

• ไมมี่มาตรฐานแน่นอน
• ความถ่ี: 433MHz

เครื่องอ่าน เคร่ืองอ่าน UHF RFID มาตรฐาน: ไมส่ามารถอ่านรอบๆ ตูค้อนเทนเนอรไ์ด้
•  จ�าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองอ่าน RFID ซ่ึงมี USB, Bluetooth

ส�าหรบัเช่ือมต่อกบัระบบภายนอก
• สามารถอ่านรอบ ๆ ผนังของตูค้อนเทนเนอรไ์ด ้

ระยะการอ่าน*  ประมาณ 3-5 เมตร ประมาณ 5-10 เมตร ประมาณ 50 เมตร

อายุการใชง้าน
ของแบตเตอรี ่

- - - ประมาณ 5 ปี
• ระยะเวลาท่ีเก็บได:้ 2 ปี
• ระยะเวลาท่ีใชง้านได:้ 60 - 80 วนั

รายละเอียดทาง
ดา้นเทคนิคและ

การท�างาน 

• Passive UHF RFID – Padlock Seal และ Bolt seal
• ไมแ่สดงสถานะของซีล
• เคร่ืองอ่าน RFID แบบมือถือจะใหข้อ้มลูต�าแหน่งในระหวา่งการอ่าน

•  Active UHF RFID
(มีแหล่งพลงังานในตวั)

•  สามารถแสดงสถานะของซีล
ได ้การติดตามสินคา้จะตอ้ง
ท�าโดยการสแกนซีล RFID ท่ี
จุดตรวจสอบเท่าน้ัน

• Active 433MHz RFID
•  สามารถติดตามต�าแหน่งของซีลผ่านทางเวบ็ไซตไ์ดโ้ดย

ใช ้ICAT ซ่ึงเป็นระบบ cloud ท่ีพฒันาข้ึนโดย ABRIC
Encode

•  ซีลประเภทน้ีจะแสดงสถานะของซีล (หากมีการแกะ
ออก) ตลอดทั้งชว่งการขนส่งสินคา้

ความแขง็แรง >13 kgf/[>28.7 lbs] >1,000 kgf/[>2,205 lbs] >240 kgf/[>529 lbs]

การใชง้าน

• พรม สินคา้คงคลงัธุรกิจคา้ปลีก
• ศนูยข์อ้มลู (เช่ือมต่อสายเคเบิลเขา้ดว้ยกนั)
• ตูพ้ลาสติกส�าหรบัพกักระจายสายแบบ
• การบริหารสินคา้คงคลงั คลงัสินคา้
• ประตูยานพาหนะ, การขนส่งทางราง

• ตูบ้รรจุสินคา้ส�าหรบัคนส่ง
• รถบรรทุกขนส่งทางราง (Rail truck)
• วาลว์ขนถ่ายทางปิโตรเคมี
• รถบรรทุก การขนส่งทางราง

•  เหมาะส�าหรบัใชง้านในระบบรกัษาความปลอดภยั โดย
ใชร้ะบบอ่านซีลอตัโนมติั

•  ธุรกิจทางดา้นโลจิสติกสซ่ึ์งน�าซีลไปใชร้่วมกบัระบบ
ติดตามสินคา้

•  ส�าหรบัการเคล่ือนยา้ยวตัถุซ่ึงวางอยูสู่งเหนือพ้ืนดิน
มาก ชว่ยใหก้ารสแกนสามารถท�าไดอ้ยา่งปลอดภยัจาก
ระดบัพ้ืน

ซีลแบบ RFID

ซีลแบบ RFID

ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก

ซีลแบบ RFID คืออะไร
Radio-frequency identification (RFID) เป็นเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการระบุส่ิงของโดยอตัโนมติั โดยใช้

ป้ายซ่ึงมีราคาไมแ่พงร่วมกบัระบบวทิยุ เพ่ือใชใ้นการติดตามทรพัยสิ์นและต�าแหน่งของทรพัยสิ์น

ต่าง ๆ  RFID ใชค้ล่ืนวทิยุในการระบุตวัตนของบุคคลหรือส่ิงของโดยอตัโนมติั  การระบุตวัตนของ

บุคคลหรือส่ิงของสามารถท�าไดห้ลายวธีิ แต่วธีิท่ีใชม้ากท่ีสุดก็คือการเก็บขอ้มลูเอกลกัษณซ่ึ์งมี

ขนาดเล็ก เชน่ หมายเลขรหสัของสินคา้ หรือคุณลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณอ่ื์น ซ่ึงสามารถใชใ้นการ

ระบุตวัตนของบุคคลหรือส่ิงของ เอาไวบ้นไมโครชิพซ่ึงติดอยูก่บัแท็กแบบ RFID  ไมโครชิพดงักล่าว

จะส่งขอ้มลูท่ีใชใ้นการระบุตวัตนไปยงัเคร่ืองอ่านจากระยะไกล (โดยไมต่อ้งมีการสมัผสัหรือมอง

เห็นวตัถุท่ีสแกน)

ระบบ RFID ท�างานได้อย่างไร 
ระบบ RFID ประกอบดว้ยแท็กซ่ึงมีไมโครชิพและเคร่ืองอ่าน เคร่ืองอ่านจะท�าการส่ง

คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าออกไป  แท็ก RFID จะดึงพลงังานออกมาจากสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าซ่ึงสรา้งโดย

เคร่ืองอ่าน และใชเ้ป็นแหล่งจา่ยไฟใหเ้กิดวงจรในไมโครชิพ  หลงัจากน้ัน ชิพจะท�าการผสมคล่ืนท่ี

แท็กส่งมากลบัไปยงัเคร่ืองอ่าน และเคร่ืองอ่านจะท�าการแปลงคล่ืนดงักล่าวเป็นขอ้มลูแบบดิจิตอล 

ข้อดีของระบบ RFID
• ติดตามสถานะของซีล

• ติดตามต�าแหน่งของซีล

• บนัทึกและเรียกดูรายการสินคา้ท่ีขนส่ง

• การขนส่งขา้มชายแดน

• ขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรแบบอตัโนมติั

UnoLock RF

* ระยะการอ่านเป็นการทดสอบภายใตส้ภาพแวดลอ้มในหอ้งปฏิบติัการ  ระยะท่ีสามารถอ่านไดจ้ะไดข้ึ้นกบัสถานท่ี การรบกวนทางสญัญาณวทิยุ อุณหภูมิ ความช้ืน ปริมาณโลหะท่ีอยูโ่ดย
รอบ ผนังท่ีอยูโ่ดยรอบ และขนาดของ RFID โดยท่ี RFID ยิง่มีขนาดใหญ่ ระยะท่ีสามารถอ่านไดก็้ยิง่กวา้งข้ึน

คุณสมบัติ:
• ตวัแทง่คลมุดว้ยโพลคีารบ์อเนตแข็งและมคีวามทนทานสงู
• หวัหมดุและกลไกการเสยีบ	Ø18mm
• ตวัแทง่กึง่ใส	เห็นกลไกการล็อคขา้งในได ้
• หลงัจากล็อคแลว้จะหมนุไดไ้มเ่กนิ	130°
• มชีพิเทคโนโลย	ีUHF	RFID	ในตวั

ข้อดี:
• ตวัครอบมคีวามแข็งและทนทานชว่ยป้องกนัสิง่ทีพ่มิพบ์นตวัแทง่
• หวัหมดุและกลไกการเสยีบมขีนาดใหญก่วา่รขูองสลกัตูค้อนเทนเนอรม์าตรฐาน
ISO

• ทิง้รอ่งรอยใหเ้ห็นความพยายามในการงัดแงะกลไกการล็อค
• ปกป้องสว่นเทเปอรด์ว้ยการหมนุกระบอกดว้ยความเร็วสงู

สี: อตุสาหกรรม:

ช่ือ ค�าอธิบาย รหสัสินคา้ ความแข็งแรง
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่ 

(ช้ิน)

UnoLock RF
หวัเปลือย Ø8 mm x 80 mmL  
ระยะท่ีอ่านได:้  
ชว่งไมเ่กิน 5 เมตร 

UR808A >1,000 kgf/[>2,205 lbs] 3,000
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ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก

ซีลแบบ RFID

AluLock-RF

PadLock 3-RF

AluLock-RF433

AluLock-ACTIF

คุณสมบัติ:
• สายแบบไมม่กีารดดัรปูมากอ่นซึง่ไมส่ามารถแกะออกไดเ้มือ่โดนตดั	ชว่ยเป็น
หลกัฐานการงัดแงะเพือ่ป้องกนัการน�าซลีไปใชซ้�้า

• เคเบลิท�าจากเหล็กชบุ	แกะออกไดโ้ดยตอ้งใชเ้ครือ่งมอืเทา่นัน้
• มชีพิเทคโนโลย	ีUHF	RFID	ในตวั

ข้อดี:
• ตรวจจับการงัดแงะโดยการตดัสายและการน�ากลบัมาใชอ้กีครัง้
• เหมาะส�าหรับใชซ้ลีปิดสิง่ของมคีา่เป็นระยะเวลานาน
• เหมาะส�าหรับการซลีป้องกนัสนิคา้น�าเขา้/สง่ออกทัว่โลก
• สามารถตดิตามสนิคา้โดยการบนัทกึและจัดเกบ็ขอ้มลูเมือ่มกีารงัดแงะ

คุณสมบัติ:
• กลไกการล็อคขัน้สงู
• หวัโพลโีพรไพลนีพรอ้มสายยเูหล็ก
• มชีพิเทคโนโลย	ีUHF	RFID	ในตวั

ข้อดี:
• ลดการสญูเสยีดว้ยระบบรักษาความปลอดภยัขัน้สงู
• มองเห็นรอ่งรอยการงัดแงะไดอ้ยา่งชดัเจน
• เหมาะส�าหรับการใชง้านทีต่อ้งการความปลอดภยัสงูขึน้

คุณสมบัติ:
• สายแบบไมม่กีารดดัรปูมากอ่นซึง่ไมส่ามารถแกะออกไดเ้มือ่โดนตดั	ชว่ยเป็น
หลกัฐานการงัดแงะเพือ่ป้องกนัการน�าซลีไปใชซ้�้า

• ขนาดมาตรฐานของสายเคเบลิ	Ø2.5mm,	ก�าหนดความยาวของสายตามการ
ใชง้านจรงิได ้

• เคเบลิท�าจากเหล็กชบุ	แกะออกไดโ้ดยตอ้งใชเ้ครือ่งมอืเทา่นัน้
• มชีพิเทคโนโลย	ีRFID	ความถี	่433MHz	ในตวั

ข้อดี:
• ตรวจจับการงัดแงะโดยการตดัสายและการน�ากลบัมาใชอ้กีครัง้
• เหมาะส�าหรับใชซ้ลีปิดสิง่ของมคีา่เป็นระยะเวลานาน
• สามารถตดิตามสนิคา้ไดเ้มือ่มกีารงัดแงะ

คุณสมบัติ:
• สายแบบไมม่กีารดดัรปูมากอ่นซึง่ไมส่ามารถแกะออกไดเ้มือ่โดนตดั	ชว่ยเป็นหลกั
ฐานการงัดแงะเพือ่ป้องกนัการน�าซลีไปใชซ้�า้

• เคเบลิท�าจากเหล็กชบุ	แกะออกไดโ้ดยตอ้งใชเ้ครือ่งมอืเทา่นัน้
• มเีซน็เซอรใ์นตวัส�าหรับตดิตามสถานะของซลี
• มชีพิเทคโนโลย	ีUHF	RFID	แบบ	Active	ในตวั

ข้อดี:
• ป้องกนัการงัดแงะโดยการตดัสายเคเบลิและไมส่ามารถน�ากลบัมาใชไ้ดอ้กี
• เหมาะส�าหรับใชซ้ลีปิดสิง่ของมคีา่เป็นระยะเวลานาน
• 	สามารถตดิตามเวลาและสถานที	่โดยการบนัทกึและจัดเกบ็ขอ้มลูเมือ่มกีารงัดแงะ

ช่ือ ค�าอธิบาย รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

AluLock-RF
Ø2.5 mm x 300 mmL
ระยะท่ีอ่านได:้  
ประมาณ 3-5 เมตร

AR25AC
>240 kgf/ 
[>529 lbs]

ช่ือ ค�าอธิบาย รหสัสินคา้ ความแข็งแรง
ปรมิาณสัง่ซ้ือขั้นต �า่

(ช้ิน)

PadLock 3-RF

โพลิโพรพิลีน,  
สายยเูหล็ก

ระยะท่ีอ่านได:้  
ชว่งไมเ่กิน 5 เมตร

PL03AA
>13 kgf/

[>28.7 lbs]
10,000

ช่ือ ค�าอธิบาย รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

AluLock 
-RF433

Ø2.5 mm x 300 mmL
อายุการใชง้านของแบตเตอร่ี: ระยะเวลาท่ีเก็บได ้- 2 ปี
ระยะเวลาท่ีใชง้านได ้- 60 ถึง 80 วนั
ระยะท่ีอ่านได:้ ประมาณ 50 เมตร

AR25AA
>240 kgf/
[>529 lbs]

ช่ือ ค�าอธิบาย รหสัสินคา้ ความแข็งแรง

AluLock - ACTIF
Ø2.5 mm x 300 mmL
อายุการใชง้านของแบตเตอร่ี: ประมาณ 5 ปี
ระยะท่ีอ่านได:้ ประมาณ 5-10 เมตร

AR25AB
>240 kgf/
[>529 lbs]

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:

สี:

อตุสาหกรรม:
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ระเบียบวิธีในการซีล 
เพื่อรักษาความปลอดภัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดหา
การเลือกใชง้านซีลรกัษาความปลอดภยัท่ีเหมาะ
สมควรพิจารณาจากปัจจยัหลกัหลกั ไดแ้ก ่มาตรการ
รกัษาความปลอดภยัท่ีใชง้านอยู ่มลูคา่ของทรพัยสิ์น
ท่ีอยูใ่นระหวา่งขนส่ง ประเภทของการซีล และสภาพ
แวดลอ้มท่ีใชง้าน  เพ่ือใหก้ารตรวจสอบสินคา้คงคลงั
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ลกูคา้สามารถเลือกวธีิการ
พิมพแ์ละสีมาตรฐานของซีลเพ่ือสรา้งความแตกต่าง
ของผลิตภณัฑต์ามความตอ้งการใชง้าน 

การจัดเก็บ 
เม่ือไดร้บัซีลมาถึงสถานท่ีท่ีจดัเก็บ จะตอ้งท�าการตรวจ
สอบวา่ซีลมีการเปล่ียนแปลงซีลในระหวา่งการขนส่ง
หรือไม ่เม่ือตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ ควรจดัเก็บซีลไวใ้น
บริเวณท่ีปลอดภยัซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดเ้ฉพาะผูท่ี้ไดร้บั
อนุญาตเท่าน้ัน  ควรมอบหมายใหมี้ผูดู้แลซีลเพ่ือใหมี้
การบนัทึกการรบัและเบิกจา่ยซีล

การติดตั้ง
การน�าซีลออกมาจากสถานท่ีจดัเก็บควรด�าเนินการโดย
ผูท่ี้ไดร้บัอนุญาตเท่าน้ัน ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกการเบิก
จา่ยซีล จะตอ้งมีการบนัทึกขอ้มลูเก่ียวกบัเวลาท่ีมีการ
เบิกซีล รายละเอียดของซีล การใชง้าน หมายเลขของ
ยานพาหนะ และขอ้มลูของผูท่ี้จะท�าการใชง้าน กอ่นท่ีจะ
น�าซีลออกจากบริเวณจดัเก็บ 

การตรวจสอบ 
การใชง้านซีลรกัษาความปลอดภยั ควรท�าโดยผูท่ี้ผ่าน
การฝึกอบรมการติดตั้งอยา่งเหมาะสมแลว้เท่าน้ัน  
กอ่นการใชง้าน ผูใ้ชค้วรตรวจสอบซีลและบริเวณท่ีจะ
ท�าการล็อคโดยการสงัเกตดว้ยตา  เม่ือซีลถูกล็อคและ
ไดย้นิเสียงคลิกแลว้ คอ่ยๆ ดึงซีลใหถ่้างออกเพ่ือให้
กลไกการล็อคเขา้ท่ีอยา่งสมบรูณ์

การแกะซีล
เม่ือไปถึงปลายทาง จะตอ้งมีการตรวจสอบซีลเพ่ือดูความ
ผิดปกติหรือร่องรอยการงดัแงะ  ผูใ้ชค้วรดึงซีลออกเบาๆ 
เพ่ือดูวา่ซีลผ่านการแกะออกมาแลว้หรือไม ่
หากมีขอ้ผิดพลาดหรือความคลาดเคล่ือนใดๆ ของซีล 
ควรมีการรายงานและบนัทึกเป็นเอกสารพรอ้มรูปภาพ
หรือวดีิโอประกอบโดยทนัที  

การก�าจัดทิ้ง
หลงัจากใชง้านแลว้ ควรท�าลายซีลท้ิงเพ่ือป้องกนัการน�า
ซีลเกา่กลบัมาใชใ้หมร่วมกบัซีลอ่ืนท่ีเป็นซีลรุ่นเดียวกนั  
การท�าลายท้ิงควรใชว้ธีิการบดหรือตดั เพ่ือใหแ้น่ใจวา่
กลไกการล็อคและการท�าเคร่ืองหมายของซีลไมส่ามารถ
น�ากลบัมาใชใ้หมไ่ดอี้กครั้ง  

เพ่ือใหซี้ลรกัษาความปลอดภยัท�างานไดอ้ยา่งเต็มประสิทธิภาพ ควรใชร้่วมกบัระบบรกัษาความปลอดภยัแบบครบวงจร 

บริษัทควรจดัท�ากรอบการด�าเนินงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยมีรายละเอียดผูท่ี้รบัผิดชอบหลกัและหนา้ท่ีของผูท่ี้ไดร้บั

การมอบหมาย วา่ใครจะเป็นผูบ้ริหารจดัการซีล การเฝ้าติดตามและจดัท�าเอกสารเก่ียวกบัการแจกจา่ยซีลรกัษาความ

ปลอดภยัอยา่งสม�า่เสมอ จะเป็นการชว่ยรกัษาช่ือเสียงและแบรนดข์องธุรกิจจากการปลอมแปลงและโจรกรรม 

ขอ้สงวนสิทธ์ิ: สีท่ีแสดงในภาพเป็นขอ้มลูสีทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นตวัอยา่งเท่าน้ัน
ขนาดท่ีแสดงเป็นหน่วยองักฤษเป็นคา่โดยประมาณ ดูความยาวท่ีถูกตอ้งไดจ้ากหน่วยเมตริก

ซีลรกัษาความ
ปลอดภยั

และ 
ยังมีอื่นๆ  
อีกมากมาย!

วสัดุป้องกนัการ
สัน่สะเทือนและ
แบร่ิงแบบเล่ือน

มือจบัและ 
ปุ่มบิด 

กุญแจล็อค

แกนเฟอรไ์รท ์
ป้องกนั

คล่ืนแมเ่หล็ก 
ไฟฟ้า 

แบร่ิงและ
อุปกรณส่์งผ่าน

ก�าลงั

อุปกรณป้์องกนั
ทัว่ไป

ช้ินส่วนพดัลม

บานพบั

อุปกรณจ์ดัการ
สายเคเบิล

ฮารด์แวร ์
แผงวงจร

หากต้องการข้อมลูผลติภณัฑ์อืน่ๆ  
กรณุาตดิต่อเราเพือ่ขอแคตตาลอ็ก 
อปุกรณ์หรอืเยีย่มชมเวบ็ไซต์ได้ที่ 

www.essentracomponents.com
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