EN INVESTERING
der giver tryghed

Sporing ud over alle grænser

OP TIL 15 ÅR
Batteri med ekstra
lang levetid

Unisecures batteridrevne og opladelige sporingsenheder gør det let at genfinde
stjålne værdigenstande som fx it-udstyr, designermøbler, værktøj, køretøjer,
entreprenørmaskiner, cargo og både.
Bliver dine værdigenstande stjålet, finder Unisecure dem i samarbejde med Politiet.
Ved hjælp af triangulering kan vi meget præcist lokalisere stjålet udstyr indenfor få
meters afstand - også selv om de er placeret i P-kældre, betonafskærmede bygninger,
lagerhaller, m.m.
Enhederne er små og kan let placeres hvor som helst - og skjult - i ejendele.

Avancerede sensorer til intelligent overvågning
Udover at sporingsenhederne kan bruges i forbindelse med tyveri,
så indeholder de også intelligente sensorer, der giver værdifuld
information om omgivelserne. De kan bl.a. registrere stød,
bevægelse, temperatur, lys og fugtighed.
Unisecures sporingsenheder er en god og prisvenlig
investering, som giver tryghed.

Unisecure - din partner indenfor sikkerhed og tryghed

UNIK TEKNOLOGI
GIVER PRÆCIS

SPORING

Professionel sporing med triangulering
Unisecures sporingsenheder opnår præcis positionsangivelse ved hjælp af avanceret triangulering
ved at benytte GPS-, GSM og RF-teknologi.

GPS*

VANDTÆT*

GSM

TEMPERATUR

RF BEACON

GEOFENCE

Lokalisering med få meters nøjagtighed.

Tilpasset skrappe vejrforhold.

Temperaturen kan give svar og lokalisering.

Sporing på en ny måde.

Sporing med avanceret RF-teknologi.

WEB INTERFACE

Fuldt overblik og kontrol hele tiden.

LYSSENSOR*

Få besked ved pludselig skift, fx når der
åbnes/lukkes.

Alarm ved overskridelse af geografisk
defineret område.

BEVÆGELSESSENSOR*

Multi justerbar alarm og notificering ved
bevægelse.
* Afhængigt af model

Unisecures batteridrevne sporingsenheder fås i 3 typer: Uni-MiniRecharge som er genopladelig og
Uni-3Year og Uni-15Year med hhv. 3 og 15 års batteritid. De har en kapacitet på 400, 1200 og 6000
positioner, og de forstyrrer ikke det objekt, de placeres i. Enheden vil også sende beskeder, hvis der
forsøges sabotage på systemet.

Fuld adgang og overblik fra alle platforme
Følg sporingsenhederne via et brugervenligt, online interface fra en smartphone, tablet eller computer, som viser hvor ejendelene befinder sig. Du kan let konfigurere alarm- og positionsindstillinger
m.m. med individuelle beskeder i tilfælde af tyveri, bortkomst eller lignende afvigelser.
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