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Mi50 Marine

De Mi50 Marine is een hoogwaardig vaartuigvolgsysteem 
waarmee u uw vaartuig realtime kunt volgen en beveiligen.  

Omdat de Mi50 Marine gekoppeld is aan de Moving Intelligence 
app en het online platform, heeft u inzicht in de locatie  van uw 
vaartuig(en). De door u, of uw boat captain, gevaren routes 
worden automatisch geregistreerd. Zo heeft u inzichtelijk waar 
uw boot is geweest en kunt u ongeoorloofd gebruik voorkomen 
en aantonen. 

Met de geofence dienst ontvangt u een (push) melding zodra 
uw vaartuig een bepaald gebied verlaat en/of binnenkomt.

Daarnaast maakt de Mi50 het mogelijk om via de MiApp 
verschillende apparaten in uw vaartuig aan of uit te zetten, 
zoals een standkachel of de koelkast.

Eenvoud en gebruiksgemak

De Mi50 Marine en de Mi01 Peilzender zijn zeer klein en eenvoudig te monteren. Na installatie ontvangt u een activatiecode. 

Hiermee voegt u het systeem aan uw Moving Intelligence account toe. In de online shop kunt u het gewenste pakket activeren. 

Na activatie zijn de diensten per direct actief, in heel Europa tegen hetzelfde tarief.

Peilzender

De Mi01 Peilzender is een na-diefstal terugvindsysteem met 
wereldwijde dekking, waarmee u uw vaartuig(en) en andere 
objecten kunt beveiligen en terug kunt vinden, ook na diefstal.

De peilzender is zeer klein en werkt op een interne batterij, 
Daardoor is het systeem in elk vaartuig en object eenvoudig, 
veilig en uit het zicht te monteren. 

Na diefstalmelding zendt de peilzender elk uur een signaal via 
GSM/GPS en elke seconden via radio frequentie. Hierdoor is 
ieder object nauwkeurig te lokaliseren.

Net als bij de Mi50 Marine kan u middels geofence (push) 
meldingen ontvangen zodra uw vaartuig  of object een 
bepaald gebied verlaat en/of binnenkomt.

Via de Moving Intelligence app en het online platform heeft u altijd en overal 
de actuele locatie van al uw objecten inzichtelijk. Met de Mi50 Marine zijn alle 
vaarroutes realtime zichtbaar en kunt u verschillende rapportages bekijken, 
opslaan en printen. De MiApp is beschikbaar voor iOS en Android.

Online platform & app 

Mi Marine
Via de MiApp altijd de actuele locatie van uw vaartuig(en) inzichtelijk

Eenvoudige installatie (Mi50 door inbouwspecialist)

Automatische melding bij verplaatsing

24/7 alarmcentrale en dekking in heel Europa

Zeer hoge kwaliteit, tegen lage prijsstelling

Moving Intelligence biedt met de Mi50 Marine en de peilzenderreeks verschillende innovatieve watersport oplossingen op 

het gebied van vaartuigbeveiliging, volgsystemen en controle van apparaten op uw boot. Maar ook logboek, vaarroute regis-

tratie en automatische (push) meldingen zodra uw vaartuig of ander object een gebied verlaat en/of binnenkomt.
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Productspecificatie Mi01 Mi50 Marine

Min. levensduur (1 GSM positie per dag) 5 jaar Onbeperkt

Max. aantal posities per 24 uur 1 Live

PAC Meldkamer & POB (Particulier Onderzoeksbureau) a a

Live Volgen 0 a

Radio Frequentie a 0

GSM en GPS a a

Zichtbaar in online platform en MiApp a a

Actieve notificatie POI in- en uitgaand a a

Draadloos a 0

Bewegingssensor / actieve notificatie a a

Locatie geschiedenis (logbook) a a

Afmetingen 145x35x22 82x87x34

VOORDELEN

• Eenvoudige installatie (Mi50 door inbouwspecialist)
• Zeer klein formaat
• Makkelijk in gebruik
• Automatische melding bij verplaatsing
• Eigen diefstal opsporingsdienst
• GPS dekking in heel Europa (Mi01/Mi50)
• Koppeling met alarmcentrale (PAC)
• Via platform en app actuele locatie van uw objecten
• Te beheren via MiApp (iOS en Android)

MOVING INTELLIGENCE

Wij brengen jouw wereld in beweging onder controle. Met 
hardware die we onzichtbaar inbouwen en met software die 
informatie zichtbaar maakt. Wij helpen mensen grip te  
krijgen op alles dat beweegt: van auto tot scooter, van trailer 
tot container, van boot tot werkmaterieel. We doen dit voor 
iedereen: multinational of middenstander, wagenpark-
beheerder of trotse bezitter van een oldtimer.


