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Geen onaangename verrassingen aan boord: de Mobeye ShipGuard 

beschermt uw boot tegen de belangrijkste risico’s, ook als u niet aan-

wezig bent. De Mobeye ShipGuard alarmeert u op uw telefoon en licht 

u in over de status van de boot. Indien walstroom niet voorhanden is, 

werkt de unit geheel op de batterijen.

De Mobeye ShipGuard houdt u op de hoogte door:
	 •  Alarmering bij de ingestelde grenzen van de accuspanning

	 •  Alarmering bij de aanwezigheid van (bilge-) water

	 •  Alarmering zodra de temperatuur de ingestelde 

  temperatuurgrenzen onder- of overschrijdt

	 •  Alarmering bij het wegvallen van de walstroom

Via een ingebouwde GSM-kiezer alarmeert de Mobeye 

ShipGuard maximaal 5 telefoonnummers. Doordat de 

module zowel belt als een SMS-bericht verstuurt, zult u 

een melding niet snel missen.

De Mobeye ShipGuard wordt geleverd met een externe tempera-

tuursensor, watersensor, een (230VDC) adapter en batterijen. Op het 

apparaat zit een uitgang om een apparaat aan te sturen. Zo kunt u op 

weg naar de boot met een simpel telefoontje alvast de koelkast, ver-

warming of airco aanzetten. Twee ingangen zijn beschikbaar voor de 

meting van accuspanning of andere sensoren. U kunt een SIM kaart 

van een willekeurige provider gebruiken. Na enkele eenvoudige instal-

latiestappen is de Mobeye ShipGuard klaar voor gebruik.

Mobeye Telemetry Products. Security. Anywhere, anytime.

Mobeye ShipGuard.
Een eenvoudig en doeltreffend alarm!
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Mobeye Internet Portal
De ShipGuard is stand-alone bruikbaar; door de unit aan te sluiten op de Mobeye Internet Portal krijgt 

u toegang tot nog meer functies. In deze beschermde internet omgeving zijn de actuele waarden te 

lezen, zoals de accuspanning, temperatuur en batterijstatus. Alarm- en servicemeldingen kunnen via 

de portal per e-mail of als SMS naar contactpersonen worden doorgestuurd. Bij een GEO-abonnement 

is het zelfs mogelijk om via GSM-masten de positie van uw boot  te bepalen.

Over Mobeye
Het bedrijf Mobeye is gespecialiseerd in hoogwaardige GSM/GPRS alarm- en telemetrietechnologie. 

Mobeye producten worden gekarakteriseerd door flexibiliteit in de configuratie, gebruiksvriendelijkheid 

en een extreem laag stroomverbruik. Mobeye streeft ernaar om producten op de markt te brengen die 

bijdragen aan een veiligere wereld voor haar klanten.

 Mobeye ShipGuard  Technische Gegevens

 Basis systeem 	 •	 Centrale unit met ingebouwde GSM-kiezer

	 •	 (Bilge-) watersensor

	 •	 Temperatuursensor (met vrij instelbare onder- en/of bovengrens)

	 •	 Analoge ingang voor meting van accuspanning (met vrij instelbare onder- en/of bovengrens)

	 •	 Extra NO/NC/analoge ingang voor extra sensor, tweede accu of opvangen storingssignaal

	 •	 Open collector uitgang (maximale stroom 200 mA)

	 •	 12VDC ingang met netadapter voor de bewaking van de walstroom

	 •	 2 x CR123 lithium batterijen

 Gebruikersinterface 	 • Aan/uit knop

	 • 1x status LED

 Afmetingen 	 • 80 x 60 x 40 mm

 (Alarm-) meldingen

 met zelf te definiëren 

 teksten

	 • SMS / oproep bij te lage of te hoge accuspanning

	 • SMS / oproep bij wateralarm

	 • SMS / oproep bij over- of onderschrijding van ingestelde temperatuurgrenzen

	 • SMS / oproep bij walstroomuitval, SMS bij walstroomherstel

	 • SMS / oproep bij alarm op NO/NC alarmingang

	 • SMS / oproep bij lage batterijspanning van de CR123 batterijen

	 • SMS testmelding (“keep alive” met actuele temperatuur en accuspanning)

 Uitgang 	 • Actie-reactiepatroon bij inkomende oproep; gedrag instelbaar: schakelen gedurende 

  een instelbare pulstijd of ‘hard’ schakelen

 Rapportages 	 • Statusrapporten en instellingsoverzichten op verzoek via SMS-berichten

 Beveiliging 	 • PIN-code beveiliging voor de programmering

 Programmering  • Via SMS tekstberichten:

  telefoonnummers (max. 5), persoonlijke herkenningsteksten en alarmteksten, 

  vertragingstijd voor de diverse alarmeringen, min. en/of max. accuspanning (0.. 48 V), 

  min. en/of max. temperatuurgrens (-20.. 70 °C), vertragingstijd op de (wal)stroomuitval,  

  interval van de testmeldingen, e.a.

 Stroomvoorziening 	 • 2 x CR123 Lithium of

	 • 9-12VDC (net adapter) + 2 x CR123

 Batterijlevensduur 	 • > 1 jaar bij normaal gebruik (batterijgevoed)

	 • > 2 jaar bij normaal gebruik (externe stroomvoorziening)

 Omgevingstemperatuur 	 • -10 °C ... +50°C

 GSM/GPRS 	 • Quad band EGSM 900/1800 - 850/1900 Mhz
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