
De MiRock heeft is zeer compact en kan door dit kleine
formaat vakkundig en niet zichtbaar in ieder object of
transportmiddel geïnstalleerd worden. Het systeem heeft
door de interne accu geen invloed op de aanwezige
voertuigelektronica. Een ander voordeel van de MiRock is
dat het stand alone werkt en zonder bedrading. Daardoor is
het systeem niet te saboteren. Na aankoop ontvangt u een
activatiecode. Hiermee voegt u het object met MiRock toe 

Het traceren van werkmaterieel als pompen, lichtmasten, glasblokken, pakkets of

aggregaten was nog nooit zo makkelijk. Met de MiRock, een peilzender terugvindsysteem,

heeft u de locatie van al uw materiaal altijd inzichtelijk en kunt u het lokaliseren, online en

via onze app. De MiRock is schokproef, waterdicht en geschikt om gebruikt te worden bij

alle weersomstandigheden en omgevingsfactoren van buiten af (IP68 classificatie).

De MiRock peilzender is een na-diefstal terugvindsysteem met dekking in heel Europa en zorgt ervoor dat uw materiaal weer
vindbaar is, bijvoorbeeld na vermissing of diefstal. Door het kleine formaat en de interne accu zijn ze overal in een
transportmiddel uit het zicht te plaatsen.
De MiRock is volledig ingegoten, gemaakt van robuust materiaal en zendt signalen uit via GSM, radio frequentie en GPS. Na
diefstal en melding bij de opsporingsdienst zenden de peilzenders elk uur een signaal uit via het GSM/GPS netwerk en elke
seconde via radio frequentie. 
Met behulp van deze signalen is het gestolen transportmiddel nauwkeurig te lokaliseren en terug te vinden.

aan uw Moving Intelligence account toe. In de online shop
kunt u de diensten activeren 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, het object en de rechtenstructuur. Voor de
alarmcentrale kunt u zelf de alarmcontacten met de
daarbij behorende persoonlijke code aanmaken.

De MiRock heeft dekking in heel Europa en zorgt ervoor dat uw
materiaal weer vindbaar is, bijvoorbeeld na diefstal

Schokproef, waterdicht en geschikt om gebruikt te worden bij alle 
weersomstandigheden en omgevingsfactoren

Vindt uw materieel terug onder alle omstandigheden

Eenvoud en gebruiksgemak

De MiRock voor al uw mobiele objecten

Beveilig uw werkmaterieel met de MiRock peilzender

MiRock

movingintelligence.com
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Levensduur (1 positie per dag)

Aantal posities per levensduur

GSM, GPS en Radio Frequentie

Europese dekking

Bewegingssensor / actieve notificatie

Waterdichtheid

PAC Meldkamer

Zichtbaar in online platform en MiApp

Interne batterij

Draadloos

Schokproef

Temperatuursensor

Locatie geschiedenis

Afmeting (mm)

Abonnement | MiWhite - Peilzender

Robuust klein formaat 
Schok en waterdicht
Eenvoudige installatie
Eenvoudige diefstalopsporing
Dekking in heel Europa
Interne accu
Draadloos
Koppeling met alarmcentrale
Via Moving Intelligence platform inzicht in actuele
status van de peilzender 
Te beheren via MiApp (iOS en Android)

3 jaar

Moving Intelligence is uw partner op het gebied van
beveiliging, fiscusproof rittenregistratie en
wagenpark- beheer. 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. 

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.

Moving Intelligence B.V. 
Hogeweg 33
5301 LB Zaltbommel

+31 88 99 000 00 
Openingstijden:

Ma. - Vrij.: 08:30 - 17:30

1500

62x39x27

info@movingintelligence.com 
sales@movingintelligence.com 

movingintelligence.com

 *bedrag is per maand incl. BTW en excl. hardware

Productspecificatie MiRock

MiRock VOORDELEN

Online platform & app 

IP68

MOVING INTELLIGENCE

95€ 9 *


