po mi a r wo dy

od pomiarów do zarządzania informacją

PLOMBY
SAMOZATRZASKOWE
do wo dom i erzy

Jednoelementowa plomba samozatrzaskowa przeznaczona jest do zabezpieczenia łączników rurowych przy urządzeniach pomiarowych przed
demontażem przez osoby niepowołane. Plomba dostępna jest w kilku
rozmiarach: DN15, DN20, DN25, DN40, DN50.

ZALETY

 Łatwy montaż – założenie plomby odbywa się bez użycia dodatkowych
narzędzi.
 Opatentowana konstrukcja plomby. Usunięcie plomby jest możliwe
jedynie poprzez jej całkowite zniszczenie.
 Trwałe znakowanie laserowe.
 Wysoki standard bezpieczeństwa potwierdzony pozytywną ekspertyzą
kryminalistyczną z zakresu badań mechanoskopijnych (na skuteczność
zamknięcia i prób manipulacji) wystawioną przez Polskie Towarzystwo
Kryminalistyczne.
 Wysoka wytrzymałość, solidna konstrukcja oraz wysoka jakość
materiału redukuje ryzyko zerwania/pęknięcia plomby.
 Odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz
promieniowanie UV (do 10 lat).
 Utrudnienie manipulacji przy plombie - przy próbie odgięcia/zgięcia
materiał plomby miejscowo ulega przebarwieniu na kolor biały.
 Personalizacja na zapytanie.
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opis techniczny
Materiał: wysokogatunkowy kopolimer polipropylenu MOPLEN (firmy Basell Orlen Polyolefins) wykazuje dużą
odporność chemiczną, wysoką twardość, odporność na uderzenia oraz wytrzymałość na rozciąganie. Materiał
jest odporny na działanie czynników atmosferycznych (m.in. niskie oraz wysokie temperatury: od – 30°C do
+80°C), a także na działanie promieniowania UV dzięki wzbogaceniu polipropylenu specjalnym stabilizatorem
UV. Jest to materiał w pełni bezpieczny dla człowieka i środowiska.
Numeracja: każda plomba posiada indywidualny numer wykonany laserowo w kolorze czarnym na jednej
stronie obejmy (do 8 znaków) – opcja standardowa. Możliwość numeracji alfanumerycznej oraz powtórzenia
numeru na drugiej stronie obejmy.

PERSONALIZACJA
Naniesienie na plombie nazwy/logo klienta metodą wtryskową lub
laserową.

ETYKIETA
Możliwość dołączenie do każdej plomby jednej lub dwóch etykiet
samoprzylepnych. Każda etykieta zawiera informację o numerze
plomby oraz opcjonalnie kod kreskowy. Pozwala to na zaoszczędzenie
czasu przy plombowaniu i spisywaniu numerów plomb.

PAKOWANIE
Plomby standardowo pakowane są w kartony po 200 sztuk (DN15,
DN20), 100 sztuk (DN25) i 50 sztuk (DN40, DN50).

KODY KRESKOWE
Kod kreskowy za pomocą czytników umożliwia szybki i bezbłędny
odczyt numeru plomby oraz rejestrację danych wspierając przebieg
całości procesu. Możliwość nadruku kodów kreskowych oraz kodów
2D.

KOLORY
Plomba dostępna jest standardowo w kolorze niebieskim (RAL 5012).
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie plomby w dowolnym
kolorze (przy zamówieniu min. 10000 sztuk).
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