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GEOTAG

Data connect
Deze IoT productlijn bestaat uit een breed assortiment sensoren, gekoppeld aan ons cloud based IoT platform. Door middel van 

basis sensoren ontvangt u data zoals locaties, hekwerkoverschrijdingen en status meldingen. Door het koppelen van sensoren 

ontsluit u ontelbare typen data binnen uw eigen IoT account.

Eigen Online Account
Door middel van uw eigen account op het online platform beheert u uw mobiele objecten als het gaat om beveiliging, routes en 

Geo-Fence zones.

 

Opsporingsdienst ‘Secure Service’
Regent Mobile biedt eindgebruikers van haar systemen een opsporingsdienst met internationale dekking. Na diefstal krijgt u 

direct professionele ondersteuning van onze PAC meldkamer.

Dekkingsgebied GeoTAG
Het GeoTAG volgsysteem communiceert op basis van het Sigfox netwerk. Dit LPWAN netwerk heeft een brede dekking in 

Europa en ver daar buiten. Regent biedt een jaarlijkse All-in licentie t.b.v. de connectiviteit van uw GeoTAG device.

GeoTAG

GeoTAG  
Uw GeoTAG device bevat een interne accu waarop gemiddeld 5.000 locaties bepaald kunnen worden. De GeoTAG is water-

dicht en de accu is oplaadbaar via een (waterdichte) micro-usb aansluiting. In de praktijk betekent dit een werkingsduur op 

geladen accu van ongeveer 2 tot 5 jaar.



Factsheet IoT Product - GeoTAG
Specificaties GeoTAG

Aantal berichten op accu 5.000

Locatiebepaling via GPS

Nauwkeurigheid locaties ~ 0 – 50 meter

Afmetingen hardware 52mm x 43mm x 22mm

Geo Fence Ja

Alarmmeldingen via e-mail Ja

Interne accu (autonoom) Ja, oplaadbaar

Vaste stroomaansluiting Ja, via micro usb

Locatieupdate stilstand 1x per 12 uur

Locatieupdate beweging iedere 10 minuten

Maximaal aantal locaties 144 per dag

Locatie update configureerbaar Ja, door Leverancier

Locatiegeschiedenis 2 jaar

Communicatie via Sigfox Netwerk

Dekkingsgebied  (zie provider) ~ Europa

Eisen locatiebepaling Outdoor gebruik
Geen metaal boven unit

Eisen netwerkbeschikbaarheid Outdoor
Dekking netwerk

geen metaal boven unit

Snelheid < 60 km/uur

Montage mogelijkheden Schroeven
Plakken

Tie-Wraps
Magneet

Beschikbare sensoren Temperatuur, beweging


