Mi-6-7-8-9
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.

De peilzender

Werking

Mi9 is SCM gecertificeerd

voor al uw mobiele objecten

van de Peilzenderreeks

voor terugvindsystemen

De Mi-Peilzenderreeks is ons nieuwe
systeem met dekking in heel Europa. We
hebben de Mi6 t/m Mi9, elk met hun
eigen functies (zie tabel). Deze systemen
zorgen ervoor dat uw voertuigen goed
vindbaar zijn bijvoorbeeld na diefstal. Het
is een heel klein kastje dat op een interne
accu werkt. Het is daarom overal in het
voertuig te plaatsen en bijna onvindbaar.
Het zendt signalen uit via GSM, radio
frequentie en bij 2 peilzenders ook via
GPS. Daardoor werkt het altijd en overal,
ook buiten Nederland.

Na diefstal en melding bij de opsporingsdienst zendt het kastje in ieder geval elk
uur een signaal uit via het GSM netwerk
en elke seconde via radio frequentie. Met
behulp van deze signalen is het gestolen voertuig nauwkeurig te lokaliseren en
terug te vinden. Op deze manier hebben
wij heel veel auto’s weten op te sporen.
En het grote voordeel is dat het systeem
relatief goedkoop is.

Sinds juni 2016 geeft Kiwa SCM
certificaten uit aan goedgekeurde
peilzenders. Onze Mi9 is één van de
eerste peilzenders die dit keurmerk van
Kiwa SCM ontvangen heeft. Hierdoor
zijn wij op dit vlak voor verzekeraars een
gedegen en betrouwbare aanbieder
van terugvindsystemen. Verzekeraars
verwijzen in hun polisvoorwaarden naar
een peilzender met keurmerk. Dus met
onze peilzender bent u verzekerd van de
beste beveiliging op dit gebied.

veiligingssysteem, 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 voertuig interessant!

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, de
voertuig(en) en de rechtenstructuur. Voor
de alarmcentrale kunt u zelf de alarmcontacten met de daarbij behorende
persoonlijke code aanmaken.

Eenvoud en gebruiksgemak
De Mi-Peilzenders hebben een klein
formaat. Ze kunnen door uw dealer vakkundig en niet zichtbaar in het voertuig
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, naast het verplichte be-
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Na aankoop ontvangt u een activatiecode. Hiermee voegt u het voertuig aan
uw Moving Intelligence account toe. In de
online shop kunt u de diensten activeren

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.
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Minimale levensduur (1 positie per dag)
Maximaal aantal posities per 24 uur
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Eenvoudige installatie
Makkelijk in gebruik
Eenvoudige diefstalopsporing
Dekking in heel Europa
Interne accu
Zeer klein formaat
Draadloos
Koppeling met alarmcentrale
Via Moving Intelligence platform/MiApp inzicht in
actuele status van de peilzender
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Meer informatie
Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren
van systemen op o.a. het gebied van voertuigbeveiliging,
wagenparkbeheer en rittenregistratie. Wij willen onze
klanten een veilig gevoel geven. Daarom bieden wij een
totaalpakket. Kijk voor meer informatie over de diensten van
Moving Intelligence of voor direct bestellen op:
www.movingintelligence.com.
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