HPA
Een geluidsalarm uitgerust met een krachtige
sirene met eigen voeding. Wordt geactiveerd
en gedeactiveerd via de bijgeleverde
afstandsbedieningen (2).

SecurityTrak
De ideale combinatie van een anti-inbraak
geluidsalarm en een GPS-tracker. Waarschuwt de
eigenaar in geval van een alarm.

EasyTrak
Geminiaturiseerd anti-diefstal GPS-volgsysteem
in real time en mobiele toepassing. Compatibel
met de accessoires Wi 3.0 (startonderbreker) en
Wi 9.0 (identificatiebadge).
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Onze producten

Welke van onze producten
voldoet aan uw behoeften?

HPA

SecurityTrak

EasyTrak

Geluidsalarm

✓

✓

✗

Geolokalisatie
via satelliet

✗

✓

✓

Volgen in real
time

✗

✓

✓

Alarm breken
van ruit/deuren

✓

✓

✗

Waarschuwing
takelen

✗

✓

✓

Waarschuwing
sabotage

✓

✓

✓

Mobiele applicatie
+ website

✗

✓

✓

Abonnement
vereist

✗

✓

✓

(optie)

OPLOSSINGEN VOOR
DE BESCHERMING
VAN OLDTIMERS

■ 3 jaar garantie

Uw specialist :

Officiële invoerder :
Mobile Systems Europe sprl
Paleizenstraat 44 b 52 ❘ B-1030 Brussel
www.mseurope.be ❘ info@mseurope.be

Alarmsysteem en antidiefstal GPS-volgsysteem

Alarmsysteem of
antidiefstal GPS-volgsysteem?
Oude auto’s of old timers zijn gegeerd bij dieven
die niet aarzelen om ze te demonteren en de
onderdelen te verkopen.
Deze voertuigen hebben dikwijls weinig of geen
mechanische beschermingsmiddelen (veiligheidsslot,
stuurslot) en kunnen daardoor gemakkelijk gestolen
worden.

De voordelen van geolokalisatie
Een antidiefstal GPS-volgsysteem van MetaTrak
beschermt het voertuig op een efficiënte manier
tegen diefstal doordat u het op elk moment kunt
lokaliseren.
De optionele identificatiebadge Wi 9.0 waarschuwt u
onmiddellijk wanneer iemand het voertuig buiten uw
medeweten wil starten.

Tracking in real time
Het satellietsignaal dat de GPS-antenne
opvangt, wordt permanent doorgestuurd
naar het mobiele netwerk zodat de exacte
positie van het voertuig altijd bekend
is. Dankzij de internationale dekking
van MetaTrak kan het systeem gebruikt
worden in alle landen met een mobiel
datanetwerk, zonder extra kosten.

Universele toegang
Meerdere gebruikers hebben onbeperkt toegang tot de
website www.metatrak.be via PC (Windows/Mac) en via de
mobiele MetaTrak-toepassing (iOS/Android/Windows) voor
uw smartphone/table. Zo blijft u in contact met uw voertuig!

Rapporten om af te drukken

Meldkamer

U krijgt een overzicht van alle trajecten die op de dag,
de week of zelfs vele maanden terug zijn afgelegd.
Interessant om de rondritten of rally’s te visualiseren.

Instelbare waarschuwingen*

De voordelen van een sirene
Een geluidsalarm trekt de aandacht en verstoort
de dief bij de minste inbraakpoging (breken van
ruit, opening van portier, motorkap of koffer).

Overzicht trajecten

Registratie van de adressen van vertrek en
aankomst, berekening van de snelheden en het
aantal kilometer dat elk voertuig aflegt.
Zeer praktisch voor het onderhoudsprogramma.

Allerlei waarschuwingen brengen u onmiddellijk
op de hoogte van een abnormale situatie (verlaten
van de zone, takelen, sabotage, niet toegestaan
gebruik, overdreven snelheid) via sms, e-mails
en pushboodschappen.

Waarschuwing bij ongeval
MetaTrak waarschuwt u wanneer er een ongeval
heeft plaatsgevonden. Het nauwkeurige rapport
kan u helpen uw gelijk te bewijzen in geval van
een betwisting.

Meldkamer 24u/24 en 7d/7
Bij een poging tot takelen of sabotage wordt u
onmiddellijk gewaarschuwd. Een erkende meldkamer
staat tot uw dienst om in geval van diefstal het
voertuig te lokaliseren en de politie te waarschuwen
zodat u het voertuig zo snel mogelijk weer terugkrijgt.
* Sommige waarschuwingen zijn door de gebruiker instelbaar en/of
hangen af van het gebruikte toestel/abonnement.

