Eenvoud in zoeken en vinden
Mi50- TNO, SCM en VBVcat 3
goedgekeurd
Wat is de MI50?
De MI50is de juiste oplossing tegen diefstal van uw vaartuig,voertuig of
werkmaterieel. Verzekeraars stellen steeds vaker de eis dat een mobiel
object conform een beveiligingsklasse beveiligd moet zijn. De Mi50 is het
meest geavanceerde volgsysteem onder keur en geschikt voor de
bewaking van alle mobiele toepassingen.
Nieuwste GPS-Technologie in een All-Inn-One systeem
De MI50 is de meest betrouwbare en betaalbare manier om uw mobiele object te
beveiligen tegen diefstal. Het systeem maakt gebruik van de allernieuwste satelliet
navigatie en mobiele telefonie wat er voor zorgt dat deze compacte unit in deels
afgeschermde ruimtes zijn positie kan bepalen. Alle antennes zijn “in-board” dus geen
externe obstakels of aansluitingen. Mocht GSM/GPS bereik toch een probleem zijn dan is
een externe GSM / GPS antenne optioneel beschikbaar. Bij diefstal van uw object geeft de
Mi50 een melding naar de PAC (Particuliere Alarm Centrale) die vervolgens actie neemt.
Hiervoor kunt u een direct contract met de meldkamer afsluiten.

‘Real Time' volgen via Internet.
Tevens kunt via Internet, waar ook ter
wereld middels uw persoonlijke log-in, de
positie van uw boot bekijken en volgen. U
kunt hiervoor inloggen op een speciale
website waar de locatie van Mi50 kan
worden opgevraagd.
Eenvoudig en makkelijk!!
Gebiedsbewaking (GEO fencing)
Bij de Mi50 is het ook mogelijk om een mobiel object te bewaken dat zich binnen een
bepaald gebied mag bewegen. Zodra door de Mi50 wordt geconstateerd dat het mobiele
object zich buiten het toegewezen gebied (bewaakte gebied of geofence) begeeft, wordt
automatisch een alarmmelding gegenereerd naar de alarmcentrale en/of mobiele telefoon
van de eigenaar. Een voorbeeld hiervan is een boot die in een haven ligt en wordt
weggehaald zonder uw toestemming. De Mi50 meldt wanneer deze boot het bewaakte
gebied verlaat.

MultiMill/SBS is exclusief distributeur in de watersport. Informeer naar de
mogelijkheden en prijzen !

Technische specificaties Mi50
Elektrische gegevens
Voedingsspanning: 9 tot 40V, beveiligd tegen pieken tot 100V, meetbereik 56V
Stroomverbruik: maximaal 7W, in rust 15mA bij 12V
Motor contact: meetbereik 0 tot 56V
Noodknop, reserve ingang: 0 tot 40V, geschikt voor contact naar massa
Klasse-5 ingang
Spanning: meetbereik 0 tot 56V
Stroom: meetbereik 10 tot 500mA
Bestand tegen spanning tot 100V en stroom tot 1.8A
Bovenstaande ingangen zijn softwarematig instelbaar op de gewenste waarden.
Extra data-poort (RJ-45) voor aansluiting accessoires
Microfoonaansluiting voor uitluisteren
Modem
Quad-band GSM
GPRS class 10
Extended temperature range: -40C tot +85C
Accu
Li-Ion, voldoende voor minstens 48h bereikbaarheid na stroomuitval, conform TT03 specificaties.
GPS
65-channel GPS chipset
Hoge gevoeligheid: -165dBm Tracking
Ingebouwde antenne, bij juiste inbouw is geen GPS antenne noodzakelijk.
Mechanisch
Afmetingen inclusief montagebeugel, exclusief GSM antenne: 82x87x34mm
GSM antenne: korte 54mm antenne op de behuizing of externe plak-antenne met 2.5m kabel
Waterdicht middels rubberen hoes
Aansluiting: Simpel en doeltreffend
Na aankoop van uw Track&Trace systeem wordt deze door een gecertificeerd bedrijf geïnstalleerd
en bij de meldkamer aangemeld. Uzelf sluit rechtstreeks aan, indien gewenst, op de PAC
meldkamer.
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