Peilzenders
Mi-Peilzender, een goedkope en effectieve oplossing bij diefstal van uw bezit
De afgelopen jaren is diefstal van auto’s en andere mobiele objecten alleen maar toegenomen. Daarom kiezen veel mensen
er voor hun bezit goed te beveiligen tegen diefstal. Het aanbod van beveiligingssystemen voor auto’s, werkmaterieel,
vaartuigen, trekkers e.d. is enorm. Helaas blijkt dit niet afdoende te zijn. Dieven worden steeds professioneler en zijn
bijvoorbeeld in staat met computerprogramma’s dure elektronische beveiligingssystemen te hacken of onklaar te maken.
Daarom hebben wij de Mi-Peilzenders.

Mi

De peilzender

Werking

Mi9 is SCM gecertificeerd

voor al uw mobiele objecten

van de Peilzenderreeks

voor terugvindsystemen

De peilzenders hebben dekking in heel
Europa en zijn elk voorzien van unieke
functionaliteiten. Met een peilzender
zorgt u ervoor dat uw transportmiddel
vindbaar is, bijvoorbeeld na diefstal. Door
het kleine formaat en de interne accu zijn
ze overal in een transportmiddel uit het
zicht te plaatsen.

Na diefstal en melding bij de opsporingsdienst zenden de peilzenders elk uur een
signaal uit via het GSM/GPS netwerk en
elke seconde via radio frequentie.

De Mi9 is een Kiwa SCM goedgekeurd
Terugvindsysteem (TV01).
............
Een goedgekeurd terugvindsysteem
is een na-diefstalsysteem dat ervoor
zorgt dat een voertuig, conform de
norm, binnen 24 uur in Nederland
teruggevonden dient te worden.

Met behulp van deze signalen is het
gestolen transportmiddel nauwkeurig te
lokaliseren en terug te vinden.

Verzekeraars verwijzen in hun polisvoorwaarden daarom naar een peilzender
met deze beveiligingsklasse. Met de
Mi9 bent u dus verzekerd van de beste
beveiliging op dit gebied.

Ze zenden signalen uit via GSM, radio
frequentie en de Mi7 en Mi9 ook via GPS.
Daardoor werken ze altijd en overal, in
heel Europa.

Eenvoud en gebruiksgemak
De peilzenders hebben een zeer klein
formaat. Ze kunnen door uw dealer
vakkundig en niet zichtbaar in het
transportmiddel geïnstalleerd worden.
Het systeem heeft door de interne
accu geen invloed op de aanwezige
voertuigelektronica. Een ander voordeel
van de peilzender is dat het stand alone
werkt en zonder bedrading. Daardoor is
het systeem niet te saboteren. Wat wij
vaak zien, is dat onze eindgebruikers,
zeker van het hogere segment auto’s,
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naast het verplichte beveiligingssysteem,
ook onze peilzender laten installeren.
Zo zijn ze op en top beveiligd. Dieven
moeten moeite doen om de auto te
stelen, en mochten ze daar toch in
slagen, dan doet de peilzender zijn
werk. Kortom, onze peilzender is voor
ieder
transportmiddel
interessant!
Na
aankoop
ontvangt
u
een
activatiecode. Hiermee voegt u het
transportmiddel
aan
uw
Moving
Intelligence account toe. In de online

shop kunt u de diensten activeren waarbij
u zelf de looptijd kunt bepalen. De
diensten zijn per direct actief met dekking
in heel Europa tegen hetzelfde tarief. In
het Moving Intelligence platform beheert
u zelf de administratieve gegevens, het
transportmiddel en de rechtenstructuur.
Voor de alarmcentrale kunt u zelf
de alarmcontacten met de daarbij
behorende persoonlijke code aanmaken.

Productspecificaties
Hieronder staan de productspecificaties per peilzender. U kunt zelf bepalen welke functionaliteiten u aanzet. Het gebruik van de
functionaliteit kan invloed hebben op de levensduur van de accu. Zo zal de accu minder lang meegaan als de bewegingssensor
continu aanstaat.

Productspecificatie

Mi7

Mi8

Mi9

Min. levensduur (1 positie per dag)

3 jaar

6 jaar

8 jaar

Max. aantal posities per 24 u

1

3

3

Max. aantal posities per 24 u bij geen beweging

1

3

3
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Waterdichtheid
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55x52x21

76x67x21

65x54x37

GSM
GPS
Radio Frequentie
Bewegingssensor / actieve notificatie

SCM - TV01 Gecertificeerd
Zichtbaar in online platform en MiApp
Batterij notificatie (<10%)
Draadloos
Lichtsensor / actieve notificatie
Temperatuursensor
Locatie geschiedenis
Afmeting (mm)

Voordelen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eenvoudige installatie
Makkelijk in gebruik
Eenvoudige diefstalopsporing
Dekking in heel Europa
Interne accu
Zeer klein formaat
Draadloos
Koppeling met alarmcentrale
Via Moving Intelligence platform inzicht in actuele status
van de peilzender
Te beheren via MiApp (iOS en Android)
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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, wagenparkbeheerder of trotse bezitter van een oldtimer.
W: movingintelligence.com
T: 088 99 00 000
E: sales@movingintelligence.com

