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Mobeye toepassingen 
 

Het is schier onmogelijk om alle Mobeye toepassingen op te noemen, aangezien 
de producten flexibel inzetbaar zijn and letterlijk ‘anywhere, anytime’ gebruikt 
kunnen worden.  Het geeft ons veel voldoening om van klanten te horen over 
slimme manieren van inzet, om specifieke problemen aan te pakken. Om 
anderen te inspireren, benoemen we een aantal van deze toepassingen. 
 

• Inbraak systemen (Mobeye i110, Mobeye Argos en Mobeye Outdoor Alarm): 
Inzet door politie voor tijdelijke inzet na een inbraak en door de recherche 
Inzet door surveillancediensten voor tijdelijke beveiliging of in kleine ruimtes 
Inzet door inbraakinstallateurs tijdens een offertetraject voor een huisalarm  
Inzet door MKB bedrijven om voorraadlocaties of kantoorgedeelten te bewaken  
Inzet door bouwbedrijven om materiaalopslag of de gehele bouwsite te bewaken 
Inzet door aannemers om ’s nachts te letten op ‘t terrein, materieel en voertuigen 
Inzet door diverse mensen om garages en voorraadlocaties te beveiligen 
Inzet door individuen voor het (vakantie)huis, boot, camper of caravan 
 

• Temperatuurbewaking (CM2200, CML2255, CML2275, CML2285): 
Inzet door apothekers om de temperatuur van medicijnen te bewaken 
Inzet door de klimaatindustrie voor het bewaken van ondermeer koelruimtes  
Inzet door tuinders als vorstmelder om schade aan de bloesem te voorkomen 
Inzet door restauranthouders om de temperatuur van de koeling te bewaken 
Inzet door MKB om de temperatuur, airconditioner  en stroomvoorziening in de server ruimte te bewaken 
Inzet door politie in voertuigen met honden 
Inzet door sportverenigingen om zeker te weten dat de vriezer dicht is na de bardienst 
Inzet door recreanten om te controleren of de verwarming in het vakantiehuis functioneert 
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Mobeye Gebruikers 

 
Mobeye gebruikers zijn niet bang 
controle te houden en in te 
grijpen in diverse situaties.  

Onder onze gebruikers bevinden 
zich kritische consumenten en 
professionals, die actief zijn in de 
overheids-, industrie-, veiligheids- 
en gezondheidstak. Allen willen 
mensen, natuur goederen en/of 
bezit beschermen. 
 

Mobeye gebruikers weten dat 
goede informatievoorziening 
essentieel is. Dit geldt voor 
situaties waarin het bewaken van 
de omgeving en/of parameters en 
soms ook aansturing op afstand 
nodig is. 
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Mobeye toepassingen 
 
Om anderen te inspireren, noemen we hier voorbeelden van toepassingen ‘uit het veld’.  
Hier volgt nog een pagina, maar compleet is de lijst nooit… 
 
• Waterdetectie systemen (Mobeye WaterGuard CM2300, CM2300FS of MS300): 

Inzet door bouwbedrijven om te checken of de waterpomp het grondwater tegenhoudt 
Inzet door archivarissen om de museumcollectie droog te houden 
Inzet door booteigenaren omdat het water buitenboord moet blijven 
Inzet door huiseigenaren om de waterafvoer via de riolering te bewaken 
Inzet door huiseigenaren om er zich van te vergewissen dat de kelder droog blijft 
 

• GSM rook- en hittemelders (CM2400, CM2410): 
Inzet door verzekeringsmaatschappijen als een snel inzetbaar en soms tijdelijk brandalarmsysteem 
Inzet door de brandweer om kwetsbare mensen te helpen 
Inzet door zorginstellingen die een morele en formele verantwoording naar hun cliënten hebben 
Inzet door architecten en aannemers die draadloze brandmelders willen met telefonische doormelding 
Inzet door mensen die hun zelfstandig wonende ouder(s) willen beschermen  

 

• Alarmmelders (Mobeye CM-Guard CM2000): 
Inzet door inbraakinstallateurs als een betaalbare en betrouwbare doormelding van het inbraakalarmsysteem 
Inzet door systeemintegrators als communicatiemodule voor diverse sensoren 
Inzet door conciërges die willen weten of een deur, kist of hek is geopend 
Inzet door de industrie om te weten of een machine in storing is  
Inzet door agrariërs om te weten wanneer de beregeningshaspel bij de eindstop is aangekomen 
 

• Stroomuitvalalarm (Mobeye PowerGuard CM2100): 
Inzet door vliegvelden, industrie, ICT bedrijven en vele anderen om op de hoogte te worden gesteld bij stroomuitval  
Inzet door beveiligers die weten dat koperdieven meestal als eerste de stroomvoorziening saboteren 
Inzet door bankiers die het willen weten als de pinautomaten in storing zijn 
Inzet door vele mensen voor wie de beschikbaarheid van de stroomvoorziening van kritisch belang is 
 

• GSM Deuropener (Mobeye Call-Key MCK100): 
Inzet door verhuurbedrijven die de huurders van hun gebouwen tijdelijke toegang willen geven 
Inzet door MKB bedrijven en clubgebouwen die hun toeleveranciers zelf de deur open willen laten maken 
Inzet door terreinbewakers om de slagboom of hek automatisch of via de telefoon te laten openen 
Inzet als back-up systeem van de reguliere toegangscontrole voor als dit systeem niet altijd werkt of geschikt is 
Inzet in gebouwen waar meerdere huurders zitten 
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Om anderen te inspireren, noemen we voorbeelden van toepassingen ‘uit het veld’.  
Hier volgt nog een pagina, maar compleet is hij nooit… 
 
• Alarmmodules voor analoge sensoren (CML2055): 

Inzet als bewaker van de accuspanning of aggregaten  
Inzet door  verhuurbedrijven die het gebruik van hun apparaten, materieel en de accu willen bewaken 
Inzet door booteigenaren die er zeker van willen zijn dat de accu werkt op de welverdiende vaardag 
Inzet door slimme accueigenaren die weten dat een accu defect raakt als deze onder een minimumspanning komt 

 
• Telemetrie systemen (MS100E, MS100EK, MS100B, MS100BK): 

Voor sluisbeheerders om het waterpeil te regelen 
Voor in de industrie, om apparaten op afstand te kunnen aansturen 
Voor agrariërs die de waterpomp van hun beregeningsset willen op afstand kunnen uitzetten 
Voor de klimaatexperts die er zeker van willen zijn dat de ventilatoren nog altijd werken 
Voor booteigenaren die de bilgepomp op afstand willen bedienen, om te voorkomen dat de boot afzinkt  
Voor auto- en booteigenaren die de startonderbreking op afstand willen kunnen (de-)activeren 
Voor systeemintegrators die zelf actie-reactiepatronen met sensoren en apparaten willen bepalen 
 
 

 

En vele, vele andere toepassingen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Meer informatie is te vinden op www.mobeye.nl 
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