
IoTAG
Asset connect
De Asset Connect productlijn bestaat uit verschillende soorten hardware en software waarmee men mobiele objecten op 

afstand kan volgen, monitoren en beschikbare data kan uitlezen. Daarnaast hebben onze klanten de beschikking over een erva-

ren helpdesk inclusief bijbehorende 7x24 alarm opvolgingsdienst.

Eigen Online Account
Door middel van uw eigen account op het online platform beheert u uw mobiele objecten als het gaat om beveiliging, routes en 

Geo-Fence zones.

 

Opsporingsdienst ‘Secure Service’
Regent Mobile biedt eindgebruikers van haar systemen een opsporingsdienst met internationale dekking. Na diefstal krijgt u 

direct professionele ondersteuning van onze alarmcentrale Fidron en haar opsporingsmedewerkers in het veld.

Wereldwijde dekking
De Connect Chip biedt een brede dekking als het gaat om communicatie van de systemen in Europa, inclusief een standaard 

All-in tarief. De Connect Chip werkt op basis van Zigfox. Kijk voor dekkingsgebieden op www.zigfox.com.



Connect Chip XL – Ultra Low Band   
De kracht van IoT in optima forma! De Connect Chip is het eerste full-operational track & trace baken met een brede Europese 

dekking die communiceert op basis van een ULB (Ultra Low Band) protocol.

Kenmerkend voor de Connect Chip is zijn lange batterijduur (tot 10 jaar), nauwkeurige locatiebepaling en zeer kleine formaat. 

Door het gebruik van ULB is de Connect Chip op dit moment een van de meest veilige en accurate Track & Trace bakens in de 

markt.

Regent Mobile Security levert de Connect Chip in drie versies; OEM, Small en XL. 

Eigenschappen Connect OEM Connect Chip Connect Chip XL

Locatie update op maat start/stop + interval start/stop + interval

Virtueel hekwerk (geo fence) x x x

Aansluiten op 12/30 volt x - -

Battery Pack x x x

Dekking NL, FR, BE, DE, AUS, CZ, DEN, SP, USA, FIN, IR, IT, LU, PO, UK

Werktijden filter x - x

Jammerdetectie x x x

Locatie geschiedenis 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Mail Alerts x x x

Temperatuur meting x x Optioneel

Werkuren voertuig /machine x - x

Advies verkoopprijs Op aanvraag € 164,46 € 239,00

Advies prijs communicatie per jaar Op aanvraag € 72,00 € 85,00

Gekoppeld met onze Secure Service opsporingsdienst (optioneel) biedt de Connect Chip 

een uiterst effectieve beveiliging voor uw object.   


