Nano Tracker
Onze Nano Tracker is volledig in Nederland ontwikkeld en geproduceerd. Deze werkt op basis van
LoRa (Long Range Wide Area Network) en is voorzien van een gevoelige bewegingssensor en een
baken. De Nano Tracker kan worden gebruikt voor de volgende toepassingen:
- Alarmeren wanneer een object in beweging of trilling komt zonder toedoen van de eigenaar
- Volgen en opsporen van het weggenomen object
De eerste toepassing maakt de Nano Tracker ook geschikt om te alarmeren bij een autokraak. De
gevoelige bewegingssensor reageert al op het moment dat de inbreker aan de auto begint te
rommelen. De gevoeligheid van de sensor is in te stellen in de bijbehorende mobiele app.
Opsporing
Wanneer een object in beweging komt zonder medeweten van de eigenaar, gaat een alarm af in de
smartphone-app van de eigenaar. Door een melding in diezelfde app te doen, komt de vermissing bij
de controlekamer van Fris binnen. Het gestolen item is vanaf dat moment real time te volgen en
binnen tien minuten heeft Fris het dichtstbijzijnde opsporingsteam ingeschakeld.
Baken
Door het baken in de Nano Tracker te activeren, kan het Fris-opsporingsteam de locatie van het
object met een daarvoor ontwikkelde peilontvanger heel nauwkeurig bepalen. Gebruikelijke
peilontvangers werken op een afstand van 50 tot 100 meter. Door een ruimere signaalsterkte van
het baken heeft een FRIS-opsporingsteam het gestolen object al vanaf 900 meter op de meter
nauwkeurig in beeld. Zelfs tot binnen in huizen, garageboxen en andere gebouwen.
Teruggevonden goederen
Als Fris de teruggevonden items mee kan nemen of de items na toestemming van de politie aan ons
zijn overgedragen, bezorgen we die terug op het adres van de eigenaar. Items die we niet in een
bestelwagen kunnen vervoeren, transporteren we op kosten van de eigenaar op een andere manier.
Geeft de politie een item niet aan ons vrij, wat gebruikelijk is bij voertuigen en items groter dan een
fiets of scooter, dan kan de eigenaar dit ophalen op het desbetreffende politiebureau.
Rapportage vermissingen
Van elke opsporingsactie houden we een rapportage bij, aangevuld met alle informatie die ter
plekke door het opsporingsteam is verzameld, zoals de exacte locatie van het item, de staat, de
eventuele schade, en eventuele informatie over het politieoptreden.
Servicepakket
Bestel uw servicepakket vandaag nog online. Het pakket kan voor 1, 2 of 3 jaar worden afgesloten en
bestaat uit:
- Tracker
- Smartphone-app
- Controlroom-service
- Opsporing 24/7/365
- Levering en montage

