The Mobile Security Box

WHEN AND WHEREVER NEEDED!
Din hurtigt eksekverbare overvågningskameraløsning
til midlertidige installationer

The Mobile Security Box

MIDLERTIDIG, HURTIG
OG SIKKER

BESKYTTELSE

Beskyt mennesker,
steder og aktiver

Typiske anvendelsesområder er:

Mobile Security Boxes anvendes til at
beskytte ubemandede steder,
midlertidige installationer og til at
forstærke bemandet overvågning på
stedet.
Markedet for midlertidige og hurtigt
eksekverbare overvågningskamerasystemer er i kraftig vækst.
Man kan spare mere end 60% i forhold
til omkostningerne ved bemandet
overvågning, og indtrængende
personer kan detekteres hurtigt. Derved
minimeres skader, tab og forsinkelser
ved igangværende projekter.

• Forbedring af sikkerheden ved større
arrangementer, festivaller, koncerter &
offentlig sammenkomster
• Sikkerhed på byggepladser og
industrielle områder
• Vejside- og trafikmonitorering
• Beskyttelse af tomme ejendomme
• Beskyttelse af infrastruktur
• Reducering af kabel- og metaltyveri
• Sikkerhed på vind- og solenergianlæg
• Steder med hyppig kriminalitet såsom
parkeringspladser eller øde steder

SPAR MERE END

60%

• Forebyggelse og minimering af
brandfare
• Monitorering af jernbaner
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Made in Holland!
TelescopicMast er verdens førende inden for opsætningen af Mobile
Security Boxes til midlertidige installationer, som kræver hurtig
eksekvering og pålidelig beskyttelse af dit elektroniske udstyr.
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Vi fokuserer på at bygge Mobile Security Boxes af høj kvalitet til en
overkommelig pris. TelescopicMast går højt op i din succes,
og vi vil altid gerne have feedback om,
hvordan vi kan forbedre vores produkter yderligere.

MAST KAN
TRÆKKES
OP TIL

METER

"I de sidste 5 år har Mobile Security
Box'en været en stabil platform
for vores kameraer, selv ved ved
langdistancebrug. TelescopicMast har
altid været en samarbejdspartner,
man kunne regne med."

"For at reducere omkostningerne har vi
set på flere forskellige muligheder, som
kan eksekveres af en enkelt person.
TelescopicMast er helt klart de bedste
på markedet,
også fra et pris/kvalitetsperspektiv."

"Vi har valgt TelescopicMast fordi deres
tårn er robust, sikkert og nemt at
transportere. Det er helt tydeligt
designet til at kunne modstå de hårde
forhold på vores byggepladser, og det
er nemt at sætte vores egne budskaber
på tårnet."
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Mobile Security Box's funktioner

NEMT, HURTIGT
OG MODSTANDSDYGTIGT

OVER FOR HÆRVÆRK

1 Indbygget mast, som kan trækkes ud til 6 meter, hvor toppen har påsat
et dobbelt beslag til kameraer.

2 Stålkabler til mastehovedet, som reducerer kameravibrationer,
som kan forårsage falsk alarm.

3 Nemt at sætte jeres eget budskab på alle fire sider af paneler på 2x1 m,

hvilket gør dette til en yderst synlig måde at reklamere for jeres firma på.

4 Hurtigt at installere med kun én ingeniør som bruger det manuelle håndsving,
hvilket reducerer installationsomkostningerne.

5 Modstandsdygtigt over for hærværk. 100% galvaniseret stålkonstruktion med
to topdækkener som kan låses, som beskytter det elektroniske udstyr indeni.

6 Fire udtrækkelige stabilisatorer og vaterpas for at sikre, at masten er stabil,
selv i kraftig vind op til 85 km/t.

7 Kraftige

indhak til gaffeltruck og monteringspunkter,
som gør det nemt at transportere og installere på stedet.
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Lav din overvågningskameraløsning
Vores Mobile Security Box er designet til at passe sammen med alle
de største producenter af overvågningsudstyr. De er bygget med
nok plads til at kunne rumme alt dit elektroniske udstyr eller
strømforsyning sikkert inden i kassen, som er modstandsdygtig
over for hærværk.

BYG DIN

HURTIGT EKSEKVERBARE
OVERVÅGNINGSKAMERALØSNING

Dette giver dig fleksibilitet til at bygge din egen løsning,
som passer til dit marked og kundespecifikke krav.
Fordelen er, at du ikke er låst fast i en løsning, der er bygget på
forhånd. Det betyder, at du kan spare både tid og penge.
Og du kan ændre din løsning alt efter dit udstyr og markedsføring
til dit specifikke marked.
Der findes to Mobile Security Boxes i TelescopicMasts sortiment.

Vælg Premium-kassen, hvis du har brug for:
• Mastehoved, som er modstandsdygtigt over for hærværk
• Tag, som kan låses af
• Beskyttelse mod at klatre på taget
• Kraftig mast
• Kraftig grundramme

Basis-kassen, hvis du har brug for:
• Lavere pris
• Lettere mast
• Lettere mast-grundramme
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Udstyr
Du kan udstyre din Mobile Security Box
med en valgfri komplet løsning.

1. Vælg dine kameraer:

TILFØJ
DINE EGNE
APPARATER

PIR

Kameraer

Fastgjort, højhastigheds PTZ-kuppel,
termisk, ANPG
(Automatisk nummerpladegenkendelse)

2. Vælg din optageenhed:

Uafhængig digital video-optager,
styringssystem til videoovervågning,
netværksvideo-optager.

3G/4G
transmission

Lys

3. Vælg tillægsudstyr:

Sporingsenheder, lyd og offentlig
adresse, lys.

4. Vælg din strømkilde:

Strømforsyning, batteri-backup,
brændstofceller, solenergi.

5. Reklamér på din kasse:

Sol/
Brændstofceller

Højttalere

Fuldend din kasse med skræddersyet
grafik på hver side, som reklamerer for dit
eller din kundes firma.
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NEMT AT TRANSPORTERE
TIL STEDET

LOAD
Enkelt- og
dobbeltkasseanhængere
Vores specialdesignede anhængere til
TelescopicMasts Mobile Security Box fås i
en enkelt- og dobbeltakselversion. Brug
vores liftøjne, gaffeltruck eller
specialdesignede anhænger til at
transportere og installere den
Mobile Security Box hurtigt og nemt.
• Kraftigt støttehjul
• Stødabsorberende
• Hjulklodser
• Gafler, som kan tilpasses i bredden
• Bindingskroge og skinner
• Varmgalvaniseret chassis

LIFT
DRIVE

SÅDAN
SKABER
DU GLOBAL
SIKKERHED
PÅ STEDET

TelescopicMast
Graaf van Solmsweg 46
5222 BP ‘s-Hertogenbosch
Holland
Telefon: + 31 634 185 799

For at få mere information,
bedes du sende en e-mail til

info@telescopicmast.com

Scan QR-koden for at se vores
Mobile Security Box i aktion

