
Kiwa SCM goedgekeurd TV01 Terugvindsysteem

Wereldwijde dekking en 24/7 alarmcentrale

Interne batterij met GSM, Radio Frequentie en 360° GPS  antenne 

Na-diefstal terugvindsysteem voor al uw bezittingen

De afgelopen jaren is diefstal van auto’s, transportmiddelen en werkmaterieel alleen maar toegenomen. Veel consumenten 
en bedrijven kiezen er daarom voor hun kostbare en dierbare bezittingen te voorzien van een beveiligingssysteem. Niet 
alle beveiligingssystemen blijken altijd afdoende te zijn voor bescherming tegen het steeds professioneler wordende 
dievengilde. Met de Mi01 Peilzender bent u het dievengilde echter een stap voor.

Hoe werkt de Mi01 Peilzender?

De Mi01 Peilzender zendt signalen uit via GSM, RF (Radio 
Frequentie) en GPS. Na diefstal en melding daarvan bij de 
opsporingsdienst zendt de peilzender elk uur een signaal 
uit via het GSM/GPS netwerk en elke seconde via radio 
frequentie. 

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

Kiwa SCM TV01 Terugvindsysteem

De Mi01 Peilzender is een Kiwa SCM TV01 Terugvindsysteem. 
Dit gecertificeerde Terugvindsysteem is een na-diefstalsysteem 
dat ervoor zorgt dat een voertuig, conform de norm van het Kiwa 
SCM, binnen 24 uur in Nederland teruggevonden kan worden. 

Verzekeraars verwijzen in hun polisvoorwaarden daarom naar 
een na-diefstal terugvindsysteem met deze beveiligingsklasse. 
Met de Mi01 Peilzender bent u verzekerd van het beste na-
diefstal systeem op dit gebied.

Mi01

Via het online platform en de app heeft u altijd in één overzicht al uw objecten inzichtelijk. 
Minimaal eenmaal per dag verstuurt de peilzender een bericht naar ons platform en de 
meldkamer, aan de hand van dit bericht wordt de locatie van de zender bepaalt. Uiteraard is 
deze locatie ook zichtbaar in de MiApp die beschikbaar voor iOS en Android.

Online platform & app 

De Mi01 Peilzender is een na-diefstal terugvindsysteem met wereldwijde dekking. De 
peilzender zorgt ervoor dat uw object, of het nu een auto, boot, tractor of kunstwerk is, altijd te 
vinden is. De Mi01 Peilzender is voorzien van verschillende unieke technische functionaliteiten 
waardoor de peilzender niet te hacken is.

Het na-diefstal terugvindsysteem met wereldwijde dekking!
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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.

*bedrag is per maand exclusief BTW en hardware

Door het kleine smalle formaat en de bevestigingspunten aan de zijkant is de 
Mi01 Peilzender overal in een auto, transportmiddel of werkmaterieel uit het 
zicht te plaatsen. Door de ingebouwde power-caps en interne batterij heeft de 
peilzender geen invloed op de reeds aanwezige elektronica en kan dit systeem 
volledig stand-alone en zonder bedrading werken. De Mi01 Peilzender wordt geactiveerd door hem tien keer 180 graden te 
draaien, de batterij wordt hierdoor ingeschakeld. Door middel van de bijgeleverde activatiecode voegt u de peilzender toe aan 
uw persoonlijke Moving Intelligence account.

Eenvoud en gebruiksgemak 

Productspecificatie Mi01

Levensduur (1 positie per dag) > 5 jaar

Aantal posities per levensduur 2500

GSM, GPS en Radio Frequentie a

360° graden GPS antenne a

Wereldwijde dekking a

Bewegingssensor / actieve notificatie a

PAC Meldkamer a

SCM - TV01 Gecertificeerd a

Zichtbaar in online platform en MiApp a

Interne batterij a

Draadloos a

Locatie geschiedenis a

Afmeting (mm) 145x35x22

Diensten pakket | MiWhite - Peilzender € 795

Mi01 VOORDELEN

• Eenvoudig in gebruik en installatie
• Kiwa SCM gecertificeerd TV01 Terugvindsysteem
• Diefstal opsporingsdienst
• Interne batterij
• Koppeling met alarmcentrale
• Online en via app te beheren


