Data connect
Deze IoT productlijn bestaat uit een breed assortiment sensoren, gekoppeld aan ons cloud based IoT platform. Door middel van
basis sensoren ontvangt u data zoals locaties, hekwerkoverschrijdingen en status meldingen. Door het koppelen van sensoren
ontsluit u ontelbare typen data binnen uw eigen IoT account.

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 PAC meldkamer.

Dekkingsgebied GeoTAG
Het GeoTAG volgsysteem communiceert op basis van het Sigfox netwerk. Dit LPWAN netwerk heeft een brede dekking in
Europa en ver daar buiten. Regent biedt een jaarlijkse All-in licentie t.b.v. de connectiviteit van uw GeoTAG device.

GeoTAG levensduur			
Uw GeoTAG device bevat een interne accu waarop gemiddeld 5.000 locaties bepaald kunnen worden. De GeoTAG is waterdicht en de accu is oplaadbaar via een (waterdichte) micro-usb aansluiting. In de praktijk betekent dit een werkingsduur op
geladen accu van ongeveer 2 tot 5 jaar.

Eigenschappen

GeoTAG

GeoTAG XL

Locatie update

locatie iedere 10 minuten*

locatie iedere 10 minuten*

Locatie update bij stilstand

1x per 24 uur*

1x per 24 uur*

Virtueel hekwerk (geo fence)

ja

ja

Aansluiten op 12/30 volt

nee

ja

Battery Pack Oplaadbaar

ja

ja

Dekking

o.b.v. Sigfox netwerk

o.b.v. Sigfox netwerk

Locatie geschiedenis

2 jaar

2 jaar

Draaiurenregistratie

ja

ja

Mail Alerts

ja

ja

Formaat

52mm x 43mm x 22mm

98mm x 43mm x 22mm

Nauwkeurigheid locaties

GPS

GPS

Eisen netwerk beschikbaarheid

outdoor

outdoor + indoor

geen metaal boven unit

geen metaal boven unit

snelheid < 60 km uur

snelheid < 60 km uur

GPS antenne

direct zicht op hemel

inbouw (geen metaal boven antenne)

Advies verkoopprijs (ex BTW)

€ 140,00

€ 160,00

Gebruikerslicentie (ex BTW)

€ 60,00 per jaar

€ 60,00 per jaar

Gebruikerslicentie incl. draaiuren (ex BTW)

€ 72,00 per jaar

€ 72,00 per jaar

* Interval is configureerbaar.
Gekoppeld met onze Secure Service opsporingsdienst (optioneel) biedt dit product een uiterst effectieve beveiliging voor uw
object.

