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MiBlock

Eenvoud en gebruiksgemak

De MiBlock kan ook gebruikt worden in combinatie met het Mi50 track en trace volgsysteem. 
Zodra de Mi50 jamming (GSM verstoring, zodat het voertuig niet gevolgd kan worden bij diefstal) 
signaleert, wordt de startonderbreker, de MiBlock, geactiveerd, waardoor het voertuig niet gestart 
kan worden. Na jamming is de pas nodig om het voertuig weer te kunnen starten.

Heeft u al een Mi50 volgsysteem, dan kunt u de MiBlock laten toevoegen. Dit kan bij uw dealer of inbouwspecialist.

Na installatie ontvangt u een activatiecode, waarmee u het voertuig aan uw (nieuwe) Moving Intelligence account toevoegt. Via 
het platform beheert u zelf de administratieve gegevens, de voertuigen en de rechtenstructuur. Voor de alarmcentrale kunt u 
zelf de alarmcontacten met de daarbij behorende persoonlijke code aanmaken.

In combinatie met Mi50 Track en Trace systeem te bieden via app

Tijdstippen startonderbreker 24/7 zelf te bepalen en in te stellen

Voorkom dat uw voertuig ongewenst gestart wordt

Voel je extra veilig met onze MiBlock startonderbreker

De MiBlock startonderbreker is de ideale beveiliging voor uw voertuig om diefstal of ongewenst gebruik te voorkomen. Want 

als uw voertuig uitgerust is met de MiBlock kunt u voorkomen dat deze ongewenst gestart wordt. In de basis is de starton-

derbreker altijd ingeschakeld; ook als iemand met een sleutel het voertuig probeert te starten. Zo heeft u geen groot stuurs-

lot meer nodig om uw voertuig te beveiligen. Door een pas in de buurt van de paslezer te houden kan de startonderbreker 

gedeactiveerd worden. 

Door middel van de extra autorisatie van de MiBlock is het voor de dief niet meer mogelijk om van 
buitenaf op het communicatienetwerk in te breken. Deze methode wordt vaak gebruikt om auto’s 
gemakkelijk zonder sleutel te kunnen starten. Het starten wordt daardoor onmogelijk, zelfs als een 
dief in het bezit is van de originele sleutel. De MiBlock geeft u een extra veilig gevoel.

MiBlock in combinatie met Mi50 volgsysteem 

In combinatie met de Mi50 kunt u via de MiApp de startblokkering instellen en opheffen. Met tijdsblokken kunt u daarin aangeven 
wanneer de pas nodig is om te kunnen starten, bijvoorbeeld elke dag van 23.00 uur tot 7.00 uur. Dit kunt u ook eenmalig 
aangeven, bijvoorbeeld wanneer u op een plek parkeert die u niet geheel vertrouwt. Met deze combinatie Mi50/MiBlock voorziet 
u uw voertuig van het beveiligingssyteem op dit gebied. 

Voorkom dat uw voertuig ongewenst gestart kan worden!
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MiBlock VOORDELEN

• Tijdstippen startonderbreker zelf te bepalen
• Kalenderfunctie waarmee u tijdsblokken kunt vastleggen
• In combinatie met Mi50 beschermd tegen jamming
• Voorkom ongeoorloofd gebruik en starten
• Te beheren via MiApp, i.c.m. Mi50 (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.

Productspecificaties Mi50 + MiBlock

Min. levensduur (1 GSM positie per dag) Onbeperkt

Max. aantal posities per 24 uur (bij beweging) Live

PAC Meldkamer & POB (Particulier Onderzoeksbureau) a

Live volgen a

GSM en GPS a

Zichtbaar in online platform en MiApp a

Actieve notificatie POI in- en uitgaand a

Bewegingssensor / actieve notificatie a

GSM Jamming detectie a

Locatie geschiedenis a

Beveiliging van importvoertuigen

Een importvoertuig kan af-fabriek zijn voorzien van een startonderbreker of inbraakalarm. Voor uw verzekeringsmaatschappij 
is het is het van belang om te controleren of de standaard beveiliging van uw importvoertuig voldoet en of dat de auto moet 
worden voorzien van een extra startonderbreker of ander beveiligingssysteem. 

Hoe werkt de MiBlock?
De MiBlock bestaat uit een startonderbreker pas, een paslezer en een ledlampje dat knippert als de startblokkering actief 
is. Nadat de motor is uitgeschakeld, wordt de startonderbreker na enkele seconden automatisch geactiveerd i.v.m. veiligheid 
(bij bijvoorbeeld een afgeslagen auto). Het elektrische circuit van het voertuig is dan op meerdere plaatsen onderbroken. 
Hierdoor kan het voertuig niet gestart worden. Door de pas in de buurt van de paslezer te houden wordt de startblokkering weer 
opgeheven. 
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