Bescherm de inhoud van uw voertuig tegen diefstal en inbraak
High‐tech helder klinkende an ‐intrusie alarmsystemen
Waarom een helder klinkend alarm ?

De voordelen van de MetaSystem alarmen.

En België werden, in 2011, 82.239 diefstallen in wagens
en 12.785 gestolen voertuigen aangegeven (bron:
jaarlijks rapport 2011 van poli esta s eken betreﬀende
de criminaliteit die 5% gestegen is in vergelijking met
2010).
De diefstallen in voertuigen betreﬀen vooral de GPS,
autoradio's, portefeuilles en professionele apparatuur.
Soms halen boosdoeners het dashboard eruit om de
originele radio GPS te verwijderen. De schade kan
aanzienlijk zijn.
Bij diefstallen in bedrijfsvoertuigen kan het soms om zeer
dure
professionele
apparatuur
gaan.
Het helder klinkende alarm hee een volledig afschrik‐
kende uitwerking. Als de sirene gaat, hee de dader de
onmiddellijke reflex om te vluchten. Dit hee voor
gevolg dat het voertuig en zijn inhoud beschermd zijn.
De helder klinkende an ‐intrusie alarmsystemen van
MetaSystem zijn bedoeld om de standaard an diefstal
uitrus ng van de meeste recente voertuigen te
vervolledigen, ze bestaan gewoonlijk uit een systeem
dat het aanze en van de motor verhindert.

 Betrouwbaarheid: Dankzij zijn technologie, zal het
alarm nooit zonder reden afgaan. Als de sirene loeit is
er daadwerkelijk een probleem en is uw voertuig echt
wel goed beschermd.
 Krach ge en afschrikwekkende sirene.
 Gebruik van uw originele sleutel voor de centrale
vergrendeling en de gelijk jdige inschakeling van uw
alarm dankzij de "Can Bus" technologie die een
perfecte integra e garandeert van uw MetaSystem
alarm met de elektronische systemen van uw
voertuig.
 De MetaSystem alarmen zijn producten die achteraf
gemonteerd worden. MetaSystem biedt producten
van de hoogste kwaliteit en originele accessoire lijnen
voor een groot aantal automobielfabrikanten.
 De systemen zijn conform aan de normen van de ver‐
zekeringsmaatschappijen (AL1 versie).
 3 jaar garan e.

Innova ve Technology for Cars & Home
wwww.mseurope.be

© MSE 10/2014 / Verantwoordelijke Uitgever: Alexandre Dworkin, Paleizenstraat, 44 b 52 • B‐1030 Brussel.
Niet op de openbare weg gooien/ Niet contractuele foto’s / De constructeur behoudt zich het recht voor om verbeteringen aan de producten aan te brengen.

BESCHERMING BEDRIJFSVOERTUIGEN

EasyCan AL1 (INCERT gecer fieerd )

EasyCan ECO

 Perimetrische bescherming (koﬀer / motor‐

 Perimetrische bescherming (koﬀer / motor‐

kap / deuren) en bescherming van het interieur
via volumetrie
Volumetrie met digitale Doppler technologie
Krach ge sirene met eigen gevoede « wireless »
technologie
CanBus aanslui ng (« digitale » versie)
Alarm geheugen en beperkt verbruik
(<1.5 mA gedeac veerd / 5 mA geac veerd)
Op e hyper frequen e detector voor de
laadruimte van bedrijfsvoertuigen
Ac va e /de ac va e via de originele
afstandsbediening van het voertuig
Versie gehomologeerd volgend de AL1 Incert
norm van de verzekeringsmaatschappijen

kap / deuren) en bescherming van het interieur
via volumetrie
Volumetrie met digitale Doppler technologie
Krach ge draadsirene
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Alarm geheugen en beperkt verbruik
(<1.5 mA gedeac veerd / 5 mA geac veerd)
Op e hyper frequen e detector voor de
laadruimte van bedrijfsvoertuigen
Ac va e /de ac va e via de originele
afstandsbediening van het voertuig
















Security Pack AL1 (INCERT gecer fieerd)
 Kit

samengesteld uit een an ‐intrusie
alarmsysteem
EasyCan
AL1
en
een
GPS An diefstal Traceerder

Het systeem waarschuwt automa sch de
eigenaar via SMS in geval van alarm detec‐
e, sabotage of wegslepen

Veel nu ge func es voor de gebruiker
zoals:
 Real‐ me monitoring
 Geavanceerde fleetmanagement via
gra s web applica e (historiek traject,
rapporten, geofencing, P0I’s, alarm te
hoge snelheid, enz…
 Kennisgeving in geval van een ongeval
met rapport ongeval
 Meldkamer (24u/24) en alle communi‐
ca e kosten, inclusief roaming, zijn inbe‐
grepen in het abonnement (100 € BTW/
jaar)
 Gra s mobiele applica e voor Smart‐
phone en table en beschikbaar op:
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EEN BESCHERMING VOOR ELK BUDGET

