
WHEN AND WHEREVER NEEDED! 
فرصة شركتك لتثبيت

قاعدة متينة لحلول CCTV (سي سي تي في)  للتركيب السريع

نظام Mobile Security Box للحماية 



تحمي األشخاص والمواقع نظام Mobile Security Box للحماية 
والممتلكات

 Mobile Security Boxes ُتستخدُم أنظمة
في حماية المواقع غير المجهزة بالحراسة 

والمنشآت المؤقتة ودعم الحراسة في 
المواقع المجهزة بالحراسة.

ينمو سوق أنظمة الدوائر التلفزيونية 
المغلقة المؤقتة وسريعة التركيب بوتيرة 

سريعة. يمكن توفير ٪60 من تكاليف 
الحراسة البشرية ويمكن اكتشاف الدخالء 

بسرعة. تقلل من األضرار أو الخسائر أو 
التأخير في المشاريع القائمة.

تشمُل االستخدامات العادية:

• تحسين السالمة في الفعاليات الكبيرة 
والمهرجانات والحفالت الموسيقية 

والتجمعات العامة

• حماية المواقع اإلنشائية والصناعية

• مراقبُة الطريق وحركة المرور

• حمابة الممتلكات الخالية

• حماية البنية التحتية

• الحد من سرقة الكوابل والمعادن

• حماية مزارع الرياح والطاقة الشمسية

• البؤر الساخنة الرتكاب الجرائم مثل مواقف 
السيارات أو المواقع المعزولة

• منع وتقليل مخاطر الحريق

• مراقبة خطوط السكك الحديدية

حماية مؤقتة 
وسريعة 

وآمنة 

في التكاليف

توفير أكثر من 



”لقد اخترنا شركة TelescopicMast ألنَّ 
أبراجها قوية وآمنة وسهلة النقل. من 
الواضح أنها مصممة لدقة مواقعنا 
اإلنشائية ويمكننا بسهولة وسمها 
بعالمتنا التجارية من خالل رسائلنا".

"لتقليل التكاليف، بحثنا في العديد من 
الخيارات التي يمكن تنفيذها من خالل 

Teles- واحد. من الواضح أنَّ شركة 
ٍ

شخص
copicMast هي األفضل في السوق، أيًضا 

من منظور السعر / الجودة ".

 Mobile Security Box أصبحت شركة" 
خالل السنوات الخمس شركة راسخة 

 
ٍ
لكاميراتنا، حتى عند استخدامها لمسافات
 TelescopicMast طويلة لقد كانت شركة
دائًما شريكة جديرة بالثقة للعمل معها"

تأسست في هولندا!

تعتبُر شركة TelescopicMast الشركة الرائدة عالمًيا في 
صناعة أنظمة Mobile Security Boxes للمنشآت المؤقتة 

التي تستلزم التركيب السريع والحماية اآلمنة أو أجهزتك 
اإللكترونية.

نركز على صناعة أنظمة Mobile Security Boxes عالية 
 TelescopicMast الجودة وبأسعارٍ معقولة. تلتزم شركة

بنجاحك ونحن نترقب باستمرار اآلراء لزيادة ابتكار منتجاتنا 
وتحسينها.

نظام Mobile Security Box للحماية 

صاري قابل 
لالستطالة 

يصل إلى

أمتار



 Mobile Security Box مزايا نظام
للحماية

1  صاري مدمج بطول ستة أمتار قابل لالستطالة مع صاري ُمجهز مسبًقا بدعامٍة مزدوجة 
للكاميرات.

2  كوابل فوالذية في رأس الصاري تقلل من اهتزاز الكاميرا الذي يتسبب في إنذاراٍت خاطئة.

3  من السهل وسمه بعالمتك التجارية من خالل رسالتك المخصصة على الجوانب األربعة 
للوحات بمقاس 2 م × 1 م، مما يجعلها طريقة مرئية للغاية للترويج لشركتك.

4  سريعة التركيب من خالل مهندس واحد فقط باستخدام الرافعة اليدوية، مما يقلل من 
تكاليف التركيب.

5  مقاومة للتخريب. هيكل فوالذي مجلفن ٪100 مزوٍد بغطائيين علويين قابلين للقفل 
لحماية المعدات اإللكترونية بالداخل.

6  أربعة مثبتات قابلة للتمدد وميزان تسوية لضمان استقرار الصاري، حتى في الرياح القوية 
التي تصل سرعتها إلى 85 كم / ساعة.

7  شقوق ومواضع تركيب للرافعة الشوكية الثقيلة، مما يسهل النقل والتركيب في 
الموقع.

نظام Mobile Security Box للحماية 

سهلة 
وسريعة 

ومقاومة للتخريب



صمم حلول أنظمة CCTV (سي سي تي في)

ُصمم نظامنا Mobile Security Box ليكون متوافًقا مع جميع الشركات 
المصنعة الرئيسية لمعدات المراقبة. كما أنه مصمم بمساحة كافية 

بالداخل لتخزين جميع أجهزتك اإللكترونية أو الكهربائية بأمان داخل 
الصندوق المقاوم للتخريب.

سيمنحك هذا المرونة لتصميم حلولك، والتي تتناسب مع أهداف 
السوق ومتطلبات العمالء. ميزة هذه الحلول هو أنك لست مقيًدا 

بحل مصمم مسبًقا وباهظ الثمن. وهذا يعني بأنه يمكنك توفير المال 
والوقت. باإلضافة أنه يمكنك تمييز حلولك عبر معداتك وعالمتك 

التجارية لسوقك المحدد.

يوجد نظامين من Mobile Security Boxes في نطاق شركة 
.TelescopicMast

اختر Premium Box إذا ترغب في: 

• قمة صاري مقاوم للتخريب.
• سطٌح قابل لإلحكام

• حماية من تسلق السطح
• صاري ثقيل

• إطار أرضي شديد التحمل

اختر Premium Box إذا تريد:

• تكلفة منخفضة
• صاري أخف

• إطار صاري أرضي أخف

نظام Mobile Security Box للحماية 

ثّبت حلول أنظمة

 CCTV 

(سي سي تي في) 
سريعة التركيب



التجهيزات

 Mobile Security Box  يمكنك تجهيز نظامنا
بحلول كاملة حسب اختيارك.

1. اختر كاميراتك: 
كاميرا PTZ dome ثابتة وعالية السرعة 

ANPRوحرارية و

2. اختر جهازك التسجيل:
 VMS (دي في آر) ونظام DVR Standalone

 .NVR ومسجل

3. اختر معدات إضافية:
 ، Audio & Public Addressأجهزة الكشف، و

واإلضاءة.
 

4. اختر مصدر الطاقة:
التيار الكهربائي أو البطارية االحتياطية أو الخاليا 

الكهربائية أو الطاقة الشمسية.

5. مّيز نظام حمايتك بعالمتك 
التجارية:

أنجز نظام حمايتك برسومات مخصصة على كل 
جانب، للترويج لشركتك أو شركة عميلك.

PIR

بث حزمتي 
 3G/4G

خاليا شمسية 
وخاليا توليد 

الكهرباء

كاميرات

إضاءة

مكبرات 
صوت

أضف
أجهزتك

نظام Mobile Security Box للحماية 



 LOAD

LIFT

DRIVE

مقطورات فردية وثنائية :

تتوفُر مقطوراتنا المصصمة خصيصا لنظام 
الحماية TelescopicMast Mobile في شكل 

واحد وثنائي المحور. استخدم عروات الرفع أو 
الرافعة الشوكية أو المقطورة المصممة 

 Mobile خصيًصا لنقل وتركيب نظام الحماية
Security Box بسرعة وسهولة.

• عجلُة دعم قوية
• أجهزة امتصاص الصدمات

• مصداُت العجالت
• عرض الشوكة قابل للضبط

• خطافات وقضبان ربط
• هيكل مجلفن بالغمس الساخن

نظام Mobile Security Box للحماية 

سهل النقل 
للموقع



TelescopicMast
Graaf van Solmsweg 46

 5222 BP ‘s-Hertogenbosch,
هولندا

رقم الهاتف: 799 185 634 31 +

  info@telescopicmast.com

امسح رمز االستجابة السريعة 
لمشاهدة نظامنا Mobile Security Box للحماية وهو يعمل

لمزيٍد من المعلومات، 
ُيرجى إرسال بريد إلكتروني إلى

إنشاء
أمن
 للمواقع
العالمية
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