
 

Optimale beveiliging en controle met de GeoChaser Guard 
 
Dit GPS Track en Trace systeem is de oplossing voor het bewaken van uw voer- of vaartuig   
Wilt u uw object tegen diefstal beveiligen? De GeoChaser Guard is hier de beste oplossing voor dankzij 
de Geofence functie. U kunt zelf instellen in uw online-account binnen welke zone uw eigendommen 
zich mogen bevinden. Zodra uw eigendom zich buiten een door u bepaalde zone bevindt, ontvangt 
een alarmmelding. Dit GPS Track&Trace systeem heeft ook een diefstal alarm: het systeem geeft u een 
waarschuwing als uw voertuig wordt verplaatst zonder dat het contact is ingeschakeld.  
 

 
Daarom kiest u voor een GeoChaser Guard 
 

• Aan te sluiten op objecten met een 12 of 24 
volt stroomvoorziening 

• U krijgt een melding als uw eigendom zich 
buiten een door u bepaalde zone bevindt 
(Geofence) 

• Diefstal alarm: geeft u een waarschuwing als 
uw voertuig wordt verplaatst zonder dat het 
contact is ingeschakeld. 

• Back-up batterij die in geval van sabotage uw 
volgsysteem nog 7 dagen van stroom kan 
voorzien. 

• Live volgen van uw object 

• Op elk gewenst moment kunt u de actuele 
locatie opvragen (GPS on Demand) 

• Optionele startonderbreker  

• Rittenregristratie 

• APP voor IOS en Android

Geschikt voor 
 

• Monitoren van machines 

• Beveiligen van objecten 

 

GPS-volgsysteem uitgerust met een diefstal alarm 
U krijgt een waarschuwing als uw eigendom wordt verplaatst zonder dat het contact is ingeschakeld. 
Wordt uw voertuig weggesleept of op een trailer verplaatst, dan weet u het direct. Het is ook mogelijk 
een akoestisch alarm te geven zodra uw voertuig op deze manier wordt verplaatst. Dit doet u door de 
Alarm Output aan te sluiten op de claxon. 

Service: 
12Trace heeft een interne service afdeling waar gekwalificeerde mensen u graag verder helpen.  

De R&D afdeling van 12Trace heeft zowel de Hardware als de embedded software ontwikkeld, de mensen op de IT 
afdeling hebben de web applicaties geschreven. Dit betekend dat maatwerk voor u geen probleem is, zo hebben wij 
al speciale uitvoeringen gemaakt voor de nautische industrie, ook een speciale uitvoering gemaakt voor de agrarische 
sector. 
 
Kwaliteit volgens een hoge norm: 12Trace heeft haar producten ‘in house’ ontwikkeld.  de producten worden onder ISO 9001 

gefabriceerd.   


