Boot monitoring
een veilig gevoel
Sentinel Marine
GPS tracking en
beveiliging van uw boot

monitor oneigenlijke
toegang tot uw boot

vroegtijdige signalering
van mogelijke problemen

uw bootgegevens op
smartphone, tablet en PC

Sentinel bewaak, beheer en controleer uw boot op afstand
LOCATIE EN HISTORIE

APPARATUUR AAN BOORD

Sentinel maakt een log van gevaren
routes. Lengte, duur, hoogste - en
gemiddelde snelheid.

Schakelen op afstand en toegang tot
NMEA 2000 data van uw schip, o.a.
motoruren, toeren, diepte, etc. OPTIONEEL

SUPPORT DIVERSE SENSOREN

ALARMEN

- voltage, tot 4 accubanken

- voltage onder vooraf ingesteld niveau

- deuralarm
- bilge pomp

INCLUSIEF

- onbevoegde toegang tot uw boot

INCLUSIEF

- beweging van boot, in haven of voor anker

INCLUSIEF

- bewegingssensor

- bilge pomp actief

OPTIONEEL

- walstroom-bewaking

- uitvallen walstroom

OPTIONEEL

Sentinel

Accu voltage

Omschrijving

Prijs

type A

12/24 volt

Monitoring van 4 accu’s, deuralarm, bilge, iOS/Android App, geofence/ankeralarm,
routelog

€ 369

type B

12/24/36/48 volt

Als type A, 3 accu’s tot 30 V, 1 accubank tot 60 V, 3 input ‘state’ sensors,
deuralarm, bilge, ondersteuning voor Sentinel HUB en NMEA 2000

€ 429

type C

12/24/36/48 volt

Als type B, met externe antenne voor stalen en aluminium schepen

€ 489

Accessoires / sensoren

Prijs

sensor voor walstroom-bewaking

€ 15

sensor voor stroommeting via bestaande of nieuwe shunt, exclusief shunt

€ 35

vlotterschakelaar universeel, tot maximaal 14 Ampère bij 12 Volt

€ 45

bewegingsdetector, dual-technology met PIR en geluidsgolven, operating voltage: 9,5 - 14,5 V

€ 79

voorbekabelde waterdichte ABS box voorzien van rijgklemmen en optionele modules voor plug & play installatie

€ 105

NMEA2000 netwerk voorziening, vanaf prijs

€ 100

Sentinel HUB, draadloze uitbreiding voor extra sensoren en mogelijkheid tot op afstand schakelen van apparatuur

€ 120

Abonnementen
De Sentinel prijs is inclusief 1 jaar Basic abonnement t.w.v. € 117. Binnen het
Basic abonnement kunt u maximaal 10 sensoren en/of uitgelezen waarden
(b.v. via NMEA2000) beheren / bekijken.
Basic abonnement, maximaal 10 sensoren/waarden, € 117 p/j
Extended abonnement, maximaal 15 sensoren/waarden, € 158 p/j
Premium abonnement, maximaal 25 sensoren/waarden, € 242 p/j
Czone activatie, extra kosten naast abonnement, € 242 p/j
Abonnementen kunt u online via de Sentinel App na 1 jaar verlengen.
Adviesprijzen incl. BTW, geldig tot 31 december 2018. Tekstfouten en onvoorziene wijzigingen voorbehouden.

Uw dealer:
Distributeur voor Nederland:

It Bûtlân 9 • 8621 DV Heeg
www.destilleboot.nl/sentinel

