Weet waar uw boot of sloep is met 12Trace
Uw boot, schip of sloep is u zeer dierbaar. Het geeft u de vrijheid
en de broodnodige rust in een te druk bestaan. Het is een
waardevol bezit.
Jammer genoeg zijn er vele mensen die uw bezit hun bezit willen
maken. En dan staat u voor een lege kade, turend naar een lege
plaats in het water. U moet er niet aan denken!
Of toch wel? 12Trace biedt u de perfecte oplossing met haar gps
volgsysteem en locatie beveiliging. Eenvoudig te plaatsen in elk
vaartuig met zeer overzichtelijke kosten. Uw boot of sloep wordt
dan permanent bewaakt, en kunt u daarbij altijd zien waar uw
vaartuig zich bevindt.
Ook ideaal voor verhuur objecten. Nooit meer hopen dat uw
schip er nog wel is, maar zeker weten.

Met 12Trace weet u waar het is!
Altijd inzicht waar uw boot zich bevindt met de gratis website.
Ongekende eenvoud en uiterst betrouwbaar, zo kunt u ons
product en website omschrijven. Iedereen kan eenvoudig
opzoeken waar het nu is en waar het allemaal geweest is. Al uw
mogelijke informatie wensen kunt u hier eenvoudig ingeven en uw
GeoLocker wordt automatisch voor u geconfigureerd.

Zeer lage kosten en zeer hoge levensduur
Met 12Trace heeft u bijzonder lage kosten. Er zijn geen abonnementskosten en
geen installatiekosten. U betaalt slechts de communicatie kosten tussen de
GeoLocker en de website. Al onze systemen werken met een prepaid systeem.
Dus nooit last van nare financiële tegenvallers achteraf.

De batterij gevoede systemen zijn zeer
energiezuinig
De levenduur van deze batterij gaat in het standaard profiel tot
3 jaar mee. Er zijn ook modellen die ook op 12-24 volt
aangesloten kunnen worden. Mocht het systeem zonder deze
externe stroombron komen te staan dan schakelt het systeem
automatisch over batterijstroom en bent u altijd gegarandeerd
van een betrouwbaar volgsysteem.

Voor elke boot, schip of sloep een passende oplossing!
Of het nou gaat om verhuur of privé vaartuigen, 12Trace biedt
voor elk model een passende oplossing. Heeft het vaartuig wel
of geen voeding aan boord, wordt het systeem vochtig of niet.
12Trace kan het allemaal.
Al onze GeoLockers zijn voorzien van een IP67 behuizing en zijn
al op veel vochtige plekken getest. Van schip tot boei, 12Trace
houdt u op de hoogte. Ook als uw vaartuig onverhoopt
verplaatst wordt.

De veiligheid van een permanente bewaker!
Wat zou het mooi zijn als iemand permanent uw kostbare
bezit zou bewaken. Of nog beter, het vaartuig zou volgen
zodra deze werd gestolen.
Met de GeoLocker Secure en de GeoLocker live heeft u deze
bijzonder veilige dienst! Het is uw persoonlijke bewaker die u
alarmeert zodra uw vaartuig buiten de door u aangegeven
grenzen komt. Het systeem volgt uw bezit zodat de
autoriteiten deze snel weer kunnen retourneren. Deze
Geofence werkt op een vaste locatie of kan zelfs met u
meereizen. Zo bent u ook op uw vakantie locatie beveiligd.

Geen overbodige luxe
Uit de cijfers van het KLPD blijkt dat vervreemding
van vaartuigen gestegen is met 30% . Daarmee is
het bewaken van uw bezit zeker geen overbodige
luxe.
Bron: KLPD

Ruime keuze
Met 12Trace heeft u ruime keuze en dat tegen zeer gunstige
prijzen. Vergelijk ons product met elk vergelijkbaar product en
u zult verbaast staan hoeveel voordeliger u uit bent en hoeveel
extra service u ontvangt. Dit Nederlands fabricaat is zeer
duurzaam en zeer betrouwbaar.
12Trace wordt gedistribueerd door ASA Bootelectro BV te
Watergang.
Met 12Trace weet u waar het is,
en dat tegen de beste prijs!
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