
Wij willen het dieven zo moeilijk mogelijk maken. Dit doen wij met onze peilzender, startonderbreker en voertuigvolgsysteem. Een 
peilzender is een terugvindsysteem met Europese dekking en een eigen voeding. Door het kleine formaat zijn ze in ieder mobiele 
object eenvoudig, veilig en uit het zicht te monteren. De Mi50 is een volledig track en trace voertuigvolgsysteem en biedt vele 
mogelijkheden voor optimale voertuigbeveiliging. Het systeem kan gebruikt worden om uw voertuig te beveiligen, op te sporen, 
live te volgen en met de MiBlock startonderbreker voorkomt u dat uw voertuig ongewenst gestart kan worden. Kortom, alles wat 
u nodig heeft om zorgeloos en veilig te kunnen rijden.

Beveiliging
24/7 alarmcentrale en conform alle verzekeringseisen

Volledig KIWA SCM/CCV Klasse Gecertificeerd

Voorkom dat uw voertuig ongewenst gestart wordt

Te beheren via Moving Intelligence app (iOS en Android)

KIWA SCM/CCV Klasse 4 en 5 - Voertuigvolgsysteem 

De Mi50 is een voertuigvolgsysteem en in combinatie met 
de MiBlock startonderbreker, een SCM/CCV gecertificeerd 
voerttuigvolgsysteem. Deze beveiligingsklasse wordt vaak 
geëist door verzekerings- en leasemaatschappijen bij voer-
tuigen boven een bepaalde cataloguswaarde of bij voer-
tuigen die diefstalgevoelig zijn. Met de Mi50 en MiBlock 
voldoet u aan alle gestelde officiële eisen, automatische 
meldingen bij verplaatsing van het voertuig zonder dat het 
contact aan is en automatische blokkade in het geval van 
jamming detectie. Daarnaast is koppeling met de PAC (Par-
ticuliere Alarm Centrale) en na diefstal opsporing onderdeel 
van onze dienstverlening.

KIWA SCM/CCV Klasse 1 - Startonderbreker

De MiBlock startonderbreker kan standalone en in combinatie 
met de Mi50 gebruikt worden. Zodra de Mi50 jamming (GSM 
verstoring, zodat het voertuig niet gevolgd kan worden bij 
diefstal) signaleert, wordt de startonderbreker, geactiveerd, 
waardoor het voertuig niet gestart kan worden. Na jamming 
is een extra autorisatie nodig om het voertuig weer te kunnen 
starten. In combinatie met de Mi50 kunt u via de MiApp de 
startblokkering instellen en opheffen. Met tijdsblokken kunt 
u daarin aangeven wanneer extra autorisatie 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 de 
combinatie Mi50/MiBlock voldoet uw beveiligingssyteem aan 
de eis die door verzekerings- en leasemaatschappijen gesteld 
wordt.

De Mi01 Peilzender is een na-diefstal terugvindsysteem met Europese dekking. De peilzender is als Klasse TV (voorheen Klasse 
TV01) gecertificeerd en werkt op basis van GSM, long range radio frequentie en via een 360° GPS antenne. Na diefstal en 
melding daarvan bij de opsporingsdienst is het gestolen object met behulp van deze signalen nauwkeurig te lokaliseren en 
terug te vinden. Door de ingebouwde power-caps en interne batterij werkt de peilzender volledig autonoom, met een minimale 
levensduur van 5 jaar.

KIWA SCM/CCV Klasse TV - Terugvindsysteem

Voel je veilig met onze peilzender, startonderbreker en voertuigvolgsystemen
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MOVING INTELLIGENCE

Moving Intelligence is uw partner op het gebied van 
beveiliging, fiscusproof rittenregistratie en wagenparkbeheer. 
Niets is ons te gek. Wij beveiligen en controleren uw auto, 
boot, motor, vrachtwagen, camper, oldtimer, kunstobject, 
waardevolle pakketten of werkmateriaal. Kortom, wij zorgen 
ervoor dat u met een veilig gevoel uw bezittingen kunt 
beheren. Met in eigen huis ontwikkelde hardware die 
onzichtbaar geïnstalleerd wordt en software die u inzicht  
geeft. 100% Made in Holland.

KIWA SCM/CCV beveiligingsklasse Beveilingssysteem

Klasse 1 
Startonderbreker MiBlock

Klasse 4 
Voertuigvolgsysteem Mi50 + MiBlock

Klasse TV 
Terugvindsysteem

Mi01

Productspecificaties Mi01 Mi50 Mi50 + MiBlock

Min. levensduur (1 GSM positie per dag) 5 jaar Onbeperkt Onbeperkt

Max. aantal posities per 24 uur 24 Live Live

PAC Meldkamer & POB (Particulier Onderzoeksbureau) a a a

KIWA SCM/CCV Klasse TV - Terugvindsysteem a 0 0

KIWA SCM/CCV Klasse 4 en 5 - Voertuigvolgsysteem 0 0 a

Keurmerk RitRegistratieSystemen (Keurmerk RRS) 0 a a

Live volgen 0 a a

Radio Frequentie a 0 0

GSM en GPS a a a

Zichtbaar in online platform en MiApp a a a

Actieve POI (Point of Interest) notificatie a a a

Draadloos a 0 0

Bewegingssensor / actieve notificatie a a a

GSM Jamming detectie 0 0 a

Locatie geschiedenis a a a

Afmeting (mm) 145x35x22 82x87x34 0

Abonnement | MiBlack - Beveiliging met meldkamer* 0 0 € 2299*

Abonnement | MiOrange - Beveiliging zonder meldkamer* 0 € 1210* € 1210*

Abonnement | MiWhite - Peilzender* € 1089* 0 0

Beveiliging van importvoertuigen

Een importvoertuig kan af-fabriek zijn voorzien van een startonderbreker of inbraakalarm. Zelfs als deze beveiliging in Nederland 
een SCM/CCV goedkeuring heeft, betekent dit niet dat het ook certificeerbaar is. Daarom is het van belang om op de sites van 
Kiwa SCM en Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging goed te controleren of de standaard beveiliging van uw importvoertuig voldoet 
of dat de auto moet worden voorzien van een extra goedgekeurde MiBlock startonderbreker. Op deze site is ook te zien welke 
af-fabriek beveiliging uw voertuig heeft en waarmee eventueel uit te breiden is voor optimale beveiliging. De MiBlock mag als 
basisbeveiliging worden gecertificeerd als onderdeel van een SCM gecertificeerd Voertuigvolgsysteem.

*bedragen zijn per maand inclusief BTW en exclusief hardware

*Eenmalige activeringskosten van €25 voor nieuwe abonnementen


