
De Riskbox is een nieuw effectief en kostenefficiënt  
voertuigvolgsysteem van automotive kwaliteit. Het 
track-& trace-systeem, gezamenlijk ontwikkeld door 
RiskVision en Continental, kan een voertuig accuraat 
lokaliseren en de complete ritgegevens via het GSM/
GPRS-netwerk verzenden naar het centrale RiskVision 
servicecentrum.

De innovatieve Riskbox is gebaseerd op de laatste 
technologie en werkt altijd en overal betrouwbaar. 
Deze werking kan worden gegarandeerd door de 
specificaties waaraan dit automotive product voldoet,  
waaronder een temperatuurbereik van Siberië (-25°C)  
tot de Saharawoestijn (+70°C), een quadband-modem 
voor wereldwijde connectiviteit en een twaalfkanaals 
GPS-ontvanger. 

Het hart van de Riskbox is het Continental Novanto 
telematicaplatform. Dit modulair opgebouwde systeem 
biedt een groot aantal geavanceerde functies en  
diensten zoals koppeling met bestaande alarm- 
systemen, noodknoppen, bewegingsdetectie, tiltdetec-
tie, immobilisatie op afstand en inluisterfunctionaliteit. 
Een perfect voorbeeld van veiligheid voor voertuig èn 
bestuurder! 

Omdat het systeem ontwikkeld is als complete  
oplossing voor internationale markten, zowel OEM als 
aftermarket, kan het worden geïntegreerd in vrijwel elk 
type voertuig of object. De inbouw kan plaatsvinden bij 
een dealer of servicepunt. 

Ook voor wagenparken een sublieme oplossing 

Speciaal voor bedrijven levert de Riskbox veel meer 
functionaliteit dan alleen lokalisatie en registratie. 
Wagenparkbeheerders en verzekeringsmaatschappijen 
kunnen het systeem inzetten voor fleetmanagement en 
om rijgedrag te registreren. De realtime verzamelde data 
kunnen dienen als betrouwbare basis voor gecalculeerd 
risicomanagement of effectieve kostenbesparingen. 

Ook biedt de Riskbox geavanceerde onboard functio-
naliteiten met automotive diagnose op afstand (CAN), 
Geofencing en het uitlezen van de voertuighistorie. 

Wereldwijde dienstverlening 

Het grenzeloze one-stop-shopping model van de Risk-
box omvat een SIM-kaart met standaard Europese 
GPRS-roaming en het wereldwijd veiligstellen van  
getraceerde voertuigen. 

Riskbox voertuigvolgsysteem
Automotive track & trace-systeem met innovatieve technologie van Continental.

 À automotive OEM-kwaliteit
 À wereldwijd gecertificeerde quadband GSM- 
modem

 À robuust en gestandaardiseerd over-the-air 
communicatie protocol

 À modulair, individueel configurabele software

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.
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Voertuigvolgsysteem met maatwerk mogelijkheden

De Riskbox is een klasse apart in voertuigvolgsystemen. 
Met innovatieve technologieën wordt het dagelijks leven van 
de bestuurder gemakkelijker en comfortabeler gemaakt.  
Tegelijkertijd wordt rijden veiliger gemaakt, antwoord gegeven 
op de huidige markttrends en een variëteit aan verschillende  
gebruiksvriendelijke toepassingen geleverd. Het volledig 
door Continental ontwikkelde telematica systeem heeft een  
modulaire architectuur, een geïntegreerde GSM module en is 
voorbereid om te communiceren met individuele webomge- 
vingen. Beveiligde gegevensuitwisseling en diverse input-/ 
output accessoires zorgen voor een naadloze integratie met uw  
functionaliteitswensen, nu en in de toekomst.

Belangrijkste specificaties:

 À betrouwbare lokalisatie

 À robuust “over-the-air” communicatieprotocol voor veilige 

en betrouwbare data-overdracht en zorgt voor eenvoudige 

integratie van additionele diensten

 À concurrerend geprijsd

 À oplaadbare Li-ion back-up batterij 

 À geïntegreerde hoogwaardige quadband GSM chipset

 À state-of-the-art 12 kanaals GPS-ontvanger met SIRF III- 

chipset

 À interne of externe antennes voor GSM en GPS

 À bewegings- en tiltdetectie

 À optionele immobilisatie van het voertuig op afstand

 À gegarandeerde werking van -25°C tot +70°C en tot 95% 

vochtigheidsgraad

 À verschillende toepassingen voor bedrijfswagens zoals 

fleetmanagement, automotive diagnose op afstand, Geo- 

fencing en voertuiglogs

 À robuuste en beveiligde “over-the-air” software updates

 À accessoires: microfoon, speaker, bedieningspaneel, LED 

drives en CAN interface

 À ondersteuning voor Europees hulpdienstsysteem “eCall”

Technische Specificaties

Mechanisch:

Behuizing: Plastic, IP 40

Stekker: 28-pin automotive

Afmetingen: 120mm x 95mm x 31mm 
(exclusief rand met beves-
tigingspunten)

Gewicht: 206 g

Stroomverbruik:

Voltage: 6,5 - 32 V

Verbruik bij 12 V: - uit: < 1 mA
- standby: < 5 mA
- aan: 60mA; 150mA bij
  GPRS

GSM/GPRS-Modem:

Band frequenties: 900/1800/850/1900 Mhz 
ondersteuning

Modes: GPRS class 10

SIM kaart: 3 V standaard SIM kaart
SIM chip ondersteuning

GSM-Antenne:

Banden: 900/1800/850/1900 MHz

GPS Antenne Specificaties

Frequentie: 1575.42 MHz, RH Circu-
laire polarisatie

Voltage: 2.75 V nominaal

Versterker: Type 20 dB

Aansluiting: FAKRA connector, code 
C voor externe antenne

Invoer/Uitvoer Functionaliteiten:

Voeding: Massa, +30, +15

Immobilisatie: Digitale uitvoer naar ex-
tern relais voor optionele 
onderbreking

Alarm: Klasse 5 koppeling +/- 
invoer

Noodknop massa invoer

Keuring/Certificatie:

CE-markering, e-markering, TT030903


