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Mobeye inbraakdetectie voor op de boot 
 

Of het gaat om inbraak, diefstal, of zwervers op zoek naar een plaats om te overnachten, indringers op een boot 

zijn ongewenst. Een inbraakalarm informeert u als de boot betreden wordt, waarna u gepast kunt reageren. 

 

De wijze van beveiligen is afhankelijk van de boot. We maken onderscheid tussen een open boot, een boot met 

dekzeil, en een boot met kajuit. 

 

 

Mobeye MiniPir 
Voor boten met een kajuit is het Mobeye MiniPir inbraakalarmsysteem, 

voor binnen, met een enkele passief infrarood bewegingsmelder. Deze 

werkt geheel batterijgevoed. 

 

Mobeye buitenmelder 
De batterijgevoede buitenmelder CMVXI-R is geschikt voor buiten en op  

tochtige plaatsen. Met een dubbele passief infrarood bewegingsmelder 

reageert hij niet op wind, blaadjes, vogels, witlicht, etc. Pas als een 

persoon door beide “stralen” wordt gezien, ontvangen de 

contactpersonen een alarmmelding. Hij is inzetbaar op een 

steiger (gericht naar de boot), in een open boot en onder een 

dekzeil. Toelichting: doordat de zon een dekzeil soms heel 

plaatselijk opwarmt ontstaat onder het dekzeil een lichte tocht; 

hierdoor kan een binnen-alarmsysteem vals alarm geven; de 

buitenmelder CMVXI-R is wel geschikt onder een dekzeil.  

 

Alarmmat met doormelding 
Een simpele en praktische oplossing is een alarmmat (zie Conrad.nl)  met 

daaraan gekoppeld de batterijgevoede Mobeye CM4000; als een 

indringer op een voorspelbare plaats aan boord komt, kan daar de trilmat 

worden neergelegd, met daarop een “gewone” mat; door aan de 

uitgangsschakelaar een Mobeye alarmdoor-

melder te verbinden volgt een melding zodra 

iemand op de mat staat. 

 

 

Meer informatie? Neem contact op met Mobeye. 

 

De alarmmelding 

Mobeye alarmsystemen hebben 

een ingebouwde communicatie-

module met simkaart, voor 

doormelding op de telefoon. Dit 

kan via een pushbericht, oproep, 

sms en/of email gaan.  

 

 

Bewaking van de accu-

spanning en walstroom?  

Bent u op zoek naar de 

bewaking van parameters zoals 

de accuspanning, lekkage, 

temperatuur en/of walstroom? 

Dan is de Mobeye CombiGuard 

(CM4600), de ideale 

bootbewaker. Zie mobeye.com. 

 


