
WHEN AND WHEREVER NEEDED! 
Solidnej podstawy dla szybko wdrażanego 
rozwiązania bezpieczeństwa CCTV 

The Mobile Security Box



The Mobile Security Box Chroń ludzi, miejsca i zasoby 
Mobile Security Boxes są 
wykorzystywane do ochrony obiektów 
bezobsługowych, instalacji 
tymczasowych oraz jako wsparcie dla 
załogowej ochrony na miejscu. 
 
Rynek tymczasowych i szybko 
instalowanych systemów CCTV 
dynamicznie się rozwija. Oszczędności 
w stosunku do kosztów ochrony przez 
człowieka sięgają 60%, a intruzi mogą 
zostać szybko wykryci. Minimalizacja 
szkód, strat lub opóźnień w 
realizowanych projektach.  

Do typowych zastosowań należą : 
 
• Poprawa bezpieczeństwa podczas     
  dużych imprez, festiwali, koncertów 
  i zgromadzeń publicznych 

• Ochrona placów budowy i obiektów 
  przemysłowych 

• Monitorowanie dróg i ruchu 
  drogowego 

• Ochrona pustych nieruchomości 

• Ochrona infrastruktury 

• Zmniejszenie liczby kradzieży
  kabli i metali 

• Bezpieczeństwo farm wiatrowych 
   i solarnych 

• Obszary zagrożone przestępczością,    
  takie jak parkingi lub miejsca 
  odosobnione 

• Zapobieganie i minimalizowanie 
  ryzyka pożarowego 

• Monitorowanie torów kolejowych 

TYMCZASOWA,
SZYBKA

I BEZPIECZNA OCHRONA
Ponad

  60%
oszczędności

kosztów



6 
METRÓW 

  

"Wybraliśmy TelescopicMast, ponieważ 
ich wieża jest solidna, bezpieczna i 

łatwa w transporcie. Jest on wyraźnie 
zaprojektowany z myślą o rygorach 

panujących na naszych placach 
budowy, a my możemy go łatwo 

oznaczyć naszym własnym 
komunikatem."  

"Aby obniżyć koszty, przyjrzeliśmy się 
kilku opcjom, które mogą być 
wdrożone przez jedną osobę. 

TelescopicMast jest wyraźnie na 
szczycie rynku, również z perspektywy 

cena/jakość."   

“Przez ostatnie pięć lat Mobile Security 
Box był stabilną platformą 

dla naszych kamer, nawet w przypadku 
używania ich na dużych odległościach. 

TelescopicMast zawsze był 
niezawodnym partnerem do 

współpracy."    

Założony w Holandii 
 
TelescopicMast jest światowym liderem w budowie Mobile Security 
Boxes do tymczasowych instalacji wymagających szybkiego 
rozmieszczenia i bezpiecznej ochrony  sprzętu elektronicznego. 

Skupiamy się na tworzeniu wysokiej jakości i przystępnych cenowo 
Mobile Security Boxes. TelescopicMast jest zaangażowany w Państwa 
sukces i nieustannie poszukujemy informacji zwrotnych, aby dalej 
wprowadzać innowacje i ulepszać nasze produkty. 

The Mobile Security Box

MASZT 
WYSUWANY 
DO 



Cechy Mobile Security Box 
 
1 Wbudowany, wysuwany maszt o długości sześciu metrów z górną częścią 
   masztu wyposażoną w podwójny uchwyt do kamer. 
 
2 Stalowe kable do głowicy masztu, które redukują drgania kamery 
    powodujące fałszywe alarmy. 
 
3 Łatwość umieszczenia reklamy na wszystkich czterech stronach paneli o
    wymiarach 2m x 1m, dzięki czemu jest to bardzo widoczny sposób 
    na promocję Twojej �rmy. 
 
4 Szybki montaż przez jednego inżyniera za pomocą ręcznej wciągarki, 
    co zmniejsza koszty instalacji. 
 
5 Odporny na wandalizm. W 100% galwanizowana konstrukcja stalowa z dwiema      
    zamykanymi pokrywami górnymi, które chronią znajdujący się wewnątrz sprzęt 
    elektroniczny. 
 
6 Cztery wysuwane stabilizatory i poziomica zapewniają stabilność masztu, 
    nawet przy silnym wietrze do 85km/h. 
 
7 Mocne gniazda do wózków widłowych i punkty montażowe,
    ułatwiające transport i umieszczenie na miejscu. 

The Mobile Security Box

ŁATWY,
SZYBKI I

WANDALOODPORNY



Stwórz swoje rozwiązanie CCTV 
Nasz Mobile Security Box został zaprojektowany tak, aby był 
kompatybilny z wszystkimi głównymi producentami sprzętu do 
nadzoru. Jest zbudowany z wystarczającą ilością miejsca w środku, 
aby przechowywać cały sprzęt elektroniczny lub zasilanie, 
bezpiecznie wewnątrz odpornej na akty wandalizmu skrzynki. 
 
Zapewni to Państwu elastyczność w budowaniu własnego 
rozwiązania, dopasowanego do potrzeb rynku i wymagań klientów. 
Zaletą tego jest to, że nie trzeba korzystać z drogich, gotowych 
rozwiązań. Oznacza to, że mogą Państwo zaoszczędzić pieniądze i 
czas. Ponadto można zróżnicować swoje rozwiązanie za pomocą 
sprzętu i marki dla konkretnego rynku. 
 
W ofercie TelescopicMast znajdują się dwa Mobile Security Boxes. 
 
Wybierz Premium Box, jeśli potrzebujesz: 
• Maszt odporny na akty wandalizmu 
• Zamykany dach 
• Zabezpieczenie przed upadkiem z dachu 
•  Wytrzymały maszt 
• Wytrzymała rama nośna  
 
Wybierz Basic Box, jeśli potrzebujesz: 
• Niższy koszt 
• Lżejszy maszt 
• Lżejszej ramy nośnej masztu 

The Mobile Security Box

ZBUDUJ SWOJE

ROZWIĄZANIE CCTV
DO SZYBKIEGO WDROŻENIA



Wyposażenie  

Możesz wyposażyć nasz Mobile Security 
Box w kompletne rozwiązanie według 
własnego wyboru. 

1. Wybierz swoje kamery:  
Stacjonarne, szybkoobrotowe PTZ, 
termowizyjne, ANPR  
 
2. Wybierz swoje urządzeniež 
Standalone DVR, VMS, NVR.  
 
3. Wybierz dodatkowe wyposaźenie: 
Urządzenia detekcyjne, Audio & Public 
Address, Oświetlenie.  
 
4. Wybierz swoje źródło zasilania: 
Zasilanie sieciowe, podtrzymanie 
bateryjne, ogniwa paliwowe, 
energia słoneczna. 
 
5. Oznacz swój box: 
Uzupełnij swój box o indywidualną 
gra�kę na każdej stronie, promując w ten 
sposób Twoją �rmę lub �rmę T
wojego klienta.  
 

PIR

transmisja 3G/4G

Ogniwa 
słoneczne/paliwowe

Kamery
 

Oświetlenie

Głośniki

DODAJ 
WŁASNE 

URZĄDZENIA 

The Mobile Security Box



LOAD

LIFT

DRIVE

 
Pojedyncze i podwójne 
przyczepy Boxu.  
Nasze specjalnie zaprojektowane 
przyczepy do TelescopicMast Mobile 
Security Box są dostępne w wersji
jedno- i dwuosiowej. Użyj naszych 
podnośników, wózka widłowego lub 
specjalnie zaprojektowanej przyczepy, 
aby szybko i łatwo przetransportować i 
zainstalować Mobile Security Box. 
 
• Ciężkie koło podporowe 
• Amortyzatory 
• Kliny pod koła 
• Widły o regulowanej szerokości 
• Haki i szyny mocujące 
• Podwozie ocynkowane ogniowo 

The Mobile Security Box

ŁATWY TRANSPORT
NA MIEJSCE 



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

info@telescopicmast.com  

Zeskanuj kod QR, 
aby obejrzeć nasz Mobile Security Box w akcji    

Aby uzyskać więcej informacji,
prosimy wysłać e-mail na   

TWORZENIE
GLOBALNEGO

BEZPIECZEŃSTWA
OBIEKTU
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