
Zabezpieczająca plomba linkowa Twist jest to uniwersalna bębenkowa plomba plastikowa 
do zabezpieczania urządzeń pomiarowych w trudno dostępnych miejscach. Założenie 
plomby jest bardzo proste i nie wymaga dodatkowego narzędzia plombowniczego. Przeźro-
czysta obudowa zapewnia kontrolę poprawności założenia plomby, a wszelkie próby mani-
pulacji są od razu widoczne. Mechanizm rotacyjny pozwala na obrót trzpienia tylko w jedną 
stronę.

Możliwość personalizacji w postaci nazwy/logo klienta.

Występuje ona w kilku wariantach: bez wmontowanej linki oraz z wmontowaną linką o 
długosci 30, 40 lub 60 cm.

Wskaźnik pola magnetycznego EMFD we, których poprawność funkcjonowania, a tym sa-
mym dokładność pomiaru zużywanego medium, jest zakłócana przez zewnętrzne pole ma-
gnetyczne.

Zasada działania:
Wskaźnik w zależności od modelu jest podzielony na pola jasno i ciemnozielone albo 
posiada figury geometryczne. W przypadku, gdy na wskaźnik zadziała zewnętrzne pole ma-
gnetyczne pola jasnozielone zminiają się na ciemnozielony,  zrównując z polem referencyj-
nym lub figury geometryczne ulegają rozmazaniu.

Wskaźnik pola magnetycznego nie wymaga źródła zasilania, jest bardzo łatwy w odczycie 
bez stosowania dodatkowych czytników oraz jest tani w zakupie.

Żyłka plombownicza w oplocie stalowym lub linka stalowa w otulinie PCV przeznaczona 
jest do użytku z plombami ołowianymi, plombami plastikowymi typu Notox lub plombami 
linkowymi Twist.

Nawój: 50 mb, 100 mb, 250 mb.

Plomby samoprzylepne znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne jest 
zabezpieczanie przed niepowołanym otwarciem czy podmianą.
Przy próbie oderwania plomba rozwarstwia się i na etykiecie pojawia się napis STOP lub 
VOID, powodując trwałe uszkodzenie plomby.
Każda plomba posiada swój indywidualny numer. Standardowy rozmiar 60x12 mm

Dostępne kolory: czerwony, biały i niebieski.

Plomby dostępne są również w wersji z kuponem kontrolnym.

Możliwość personalizacji w postaci nazwy/logo klienta.

W ofercie posiadamy również:

- plomby ołowiane o średnicy 8, 10, 12 i 14 mm
- plomby plastikowe do plombownic NOX o średnicy 9, 10, 11, 12, 13 mm
- druki montażu/wymiany wodomierzy
- plombownice
- specjalnie zaprojektowane koperty bezpieczne do transportu wodomierzy w celu 
  weryfikacji prób manipulacji

Plomba linkowa

Wskaźnik Pola 
Magnetycznego
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Więcej bezpieczeństwa. 
Większa wartość.
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Koper t y  bezpieczne
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or f ix  –  Secur i t y  Seal ing

SecurinG to jednoelementowa plomba do wodomierzy w formie dwóch po-
łączonych półobejm z zatrzaskiem. Plomba zapewnia złożenie w pełny ob-
wód bez możlwości ingerencji w mechanizm zatrzaskowy. Specjalnie zapro-
jektowana jednoelementowa konstrukcja nie wymaga znakowania kilku 
elementów,  ułatwia szybki  montaż i uniemożliwia ingerencję w mechanizm 
zatrzaskowy po prawidłowym zamknięciu plomby. Plomba przeznaczona 
jest do zabezpieczenia łączników rurowych przy urządzeniach pomiaro-
wych.

Plomba dostępna jest w kilku rozmiarach DN15, DN20, DN25, DN32, 
DN40

Zalety

-  Ręczna i prosta aplikacja – założenie plomby odbywa się bez użycia    
   dodatkowych narzędzi.  Usunięcie plomby możliwe jest jedynie poprzez 
   przecięcie paska i jej całkowite zniszczenie.
-  Kontrola poprawności zamknięcia plomby.
-  Trwałe znakowanie laserowe. 
-  Personalizacja niewielkich ilości – już od 100 sztuk.
-  Wysoki standard bezpieczeństwa potwierdzony pozytywną ekspertyzą 
   kryminalistyczną z zakresu badań mechanoskopijnych (na skutecz 
   ność zamknięcia i prób manipulacji) wystawiona przez Polskie 
   Towrzystwo Kryminalistyczne. 
-  Opatentowana konstrukcja plomby. 
-  Wysoka wytrzymałość, solidna konstrukcja oraz wysokiej jakości   
   materiał  redukuje ryzyko zerwania/pęknięcia plomby.
-  Odporność na niskie oraz wysokie temperatury, działanie  
   czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV (do 10 lat)
-  Specjalnie dobrany materiał powoduje białe przebarwienie przy próbie 
   odgięcia/zgięcia,  co utrudnia manipulację przy plombie.

SecurinG - Plomba zatrzaskowa.
DN15, DN20, DN25, DN32, DN40

Secur inG

· Znakowanie laserowe

· Kontrola poprawności zamknięcia

· Niepowtarzalna numeracja

· Personalizacja niewielkich ilości

Kontrola poprawności zamknięcia, o czym
       informuje odstający zatrzask



or f ix  –  Secur i t y  Seal ing

Naniesienie na plombie nazwy/logo klienta stanowi dodatkowe zabezpiecze-
nie. Istnieje możliwość nadruku nazwy klienta (metoda wtryskowa lub lasero-
wa),  dodatkowej numeracji, kodu kreskowego/2D, powtórzenie numeracji na 
dwóch stronach obejmy.  

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

Plomby standardowo pakowane są w kartony po 200 sztuk (DN15), 200 sztuk 
(DN20), 100 (DN25) i 50 sztuk (DN32, DN40). Na życzenie klienta plomby pako-
wane są w dowolny sposób: w pojedyńcze woreczki z jedną lub dwoma etykie-
tami, w pakiety zgrzane po 10 sztuk lub gumkowane parami.

Za pomocą skanerów umożliwia automatyczny, 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. Jasno niebie-
ski kolor plomby sprawia, że są one doskonale widoczne i bardzo łatwo można 
sprawdzić ich stan.  Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie plomby w do-
wolnym kolorze. Istnieje mozliwość wykonania plomby w kolorze półprzeźroczy-
stym.

SecurinG · 
Personalizacja

SecurinG · 
Etykiety 

SecurinG · 
Pakowanie

SecurinG · 
Kod kreskowy

SecurinG · 
Kolory

MATERIAŁ:  wysokogatunkowy kopolimer polipropylenu MOPLEN firmy Basell Orlen Polyolefins. 
MOPLEN wykazuje dużą odporność chemiczną, wysoką twardość, odporność na uderzenia i wytrzymałość na rozciąganie. Materiał 
jest odporny na działanie warunków pogodowych od – 30C do +80C.  Jest to materiał w pełni bezpieczny dla człowieka i środowiska. 
Wysoka odporny na działanie UV poprzez wzbogacenie polipropylenu specjalnym stabilizatorem UV

NUMERACJA:  każda plomba posiada indywidualny numer wykonany laserowo w kolorze czarnym na jednej stronie obejmy (do 8 
znków)  – opcja standardowa. Możliwość numeracji alfanumeracyznej oraz powtórzenia numeru na drugiej stronie obejmy. 

OPCJE DODATKOWE

SecurinG - Opis techniczny 


