
WHEN AND WHEREVER NEEDED! 
Uma base sólida para a sua solução 
de segurança CCTV de implantação rápida 

The Mobile Security Box



The Mobile Security Box
Protege pessoas, 
locais e ativos 

As Mobile Security Boxes são usadas 
para a proteção de locais 
automatizados, instalações temporárias 
e suporte no local, guarda tripulada. 
 
O mercado de sistemas de CCTV de 
implantação temporária e rápida está a 
crescer rapidamente. Pode ser obtida 
uma poupança de 60% sobre os custos 
de guarda tripulados e os intrusos 
podem ser detetados rapidamente. 
Minimização de danos, perdas ou 
atrasos em projetos em andamento. 
   

As típicas aplicações incluem: 
 

• Melhoria da segurança em grandes      
  eventos, festivais, concertos 
  e reuniões públicas 

• Construção e segurança industrial 

• Monitorização de estradas e tráfego 

• Proteção de propriedades 
  desocupadas
 
• Proteção de infraestruturas 

• Redução do roubo de cabos e metais
 
• Segurança eólica e solar 
• Focos de crime, como 
  estacionamentos ou locais isolados
 
• Prevenção e minimização do risco 
  de incêndio 

• Monitorização 
  de caminhos ferroviários  

PROTEÇÃO TEMPORÁRIA,
RÁPIDA

E SEGURA Mais de 

60%
de poupança
de custos 



6 
METROS

  

"Escolhemos a TelescopicMast, pois a 
sua torre é robusta, segura e fácil de 

transportar. Foi claramente projetado 
para os rigores dos nossos estaleiros de 
obras e podemos facilmente marcá-lo 
com as nossas próprias mensagens." 

"Para reduzir custos, analisámos várias 
opções que podem ser implantadas por 

uma única pessoa. A TelescopicMast 
está claramente no topo do mercado, 

também do ponto de vista 
preço/qualidade." 

“Nos últimos cinco anos, a Mobile 
Security Box tem sido uma plataforma 
base para as nossas câmaras, mesmo 
quando são usadas a longa distância.

 A TelescopicMast tem sido sempre uma 
parceira de con�ança com que 

trabalhar."  

Fundado nos Países Baixos 
 
TelescopicMast é o líder mundial na projeção das Mobile Security 
Boxes para instalações temporárias que requerem implantação 
rápida e proteção segura para o seu equipamento eletrónico. 

Estamos focados na projeção das Mobile Security Boxes de alta 
qualidade e acessíveis. A TelescopicMast está empenhada no seu 
sucesso e procuramos continuamente feedback para inovar e 
melhorar ainda mais os nossos produtos. 

The Mobile Security Box

MASTRO 
EXTENSÍVEL
ATÉ  



Características 
da Mobile Security Box 
 
1 Mastro extensível de seis metros com um mastro superior pré-instalado 
    com suporte duplo para câmaras. 
 
2 Cabos de aço para o mastro que reduzem a vibração da câmara que causa 
    falsos alarmes. 
 
3 Fácil de marcar com a sua mensagem personalizada em todos os quatro lados 
    dos painéis de 2m x 1m, tornando esta uma maneira altamente visível de 
    promover a sua empresa. 
 
4 Rápido para instalar por apenas um engenheiro usando o guincho manual, 
    reduzindo os custos de instalação. 
 
5 Resistente a vandalismo. Projeção de aço 100% galvanizado com duas tampas 
    superiores bloqueáveis que protegem o equipamento eletrónico no interior. 
 
6 Quatro estabilizadores extensíveis e nível de bolha de ar para garantir que 
    o mastro está estável, mesmo com ventos fortes de até 85Km/h. 
 
7 Ranhuras de empilhadora pesada e pontos de montagem, 
    facilitando o transporte e a implantação no local. 

The Mobile Security Box

FÁCIL, RÁPIDO
E RESISTENTE

A VANDALISMO



Crie a sua solução CCTV 

A nossa Mobile Security Box foi projetada para ser compatível com 
todos os principais fabricantes de equipamentos de vigilância. 
Foi projetada com espaço interior su�ciente para armazenar com 
segurança dentro da caixa resistente a vandalismo, todos os seus 
equipamentos eletrónicos ou de energia. 
 
Isso dar-lhe-á a �exibilidade para construir a sua própria solução, 
adequada para os �ns do seu mercado e necessidades do cliente. 
A vantagem principal é que não está preso a uma solução 
pré-construída dispendiosa. Isso signi�ca que pode economizar 
tempo e dinheiro. Adicionalmente, pode diferenciar a sua solução 
com os seus equipamentos e marca para o seu mercado especí�co. 
 
Existem duas Mobile Security Boxes na gama da TelescopicMast. 
 
Escolha a Premium Box se necessitar de:

• Topo de mastro resistente a vandalismo 
• Topo bloqueável 
• Proteção anti subida ao topo 
• Mastro pesado 
• Estrutura térrea pesada 
 
Escolha a Basic Box se precisar: 

• Custo mais baixo 
• Mastro mais leve 
• Estrutura térrea do mastro mais leve  

The Mobile Security Box

ECONSTRUA SUA

SOLUÇÃO DE CCTV
DE IMPLANTAÇÃO RÁPIDA



Equipamento 

Pode equipar a nossa Mobile Security 
Box com uma solução completa 
à sua escolha. 

1. Escolha as suas câmaras:  
Cúpula PTZ �xa e de alta velocidade, 
térmica, ANPR (RAM)  
 
2. Escolha o seu equipamento 
    de gravação: 
DVR (GVD) autónomo, VMS (SGV), 
NVR (GVR).  
 
3. Escolha os seus equipamentos 
    adicionais: 
Dispositivos de deteção, Endereço & 
Áudio Público, Iluminação.  

4. Escolha a sua fonte de energia: 
Energia elétrica, backup da bateria, 
células de combustível, energia solar. 
 
5. Personalize a sua caixa: 
Complete a sua caixa com grá�cos 
personalizados de cada lado, 
promovendo a sua ou a empresa 
do seu cliente. 
 

PIR

Transmissão 3G/4G
 

Células
solares/combustíveis

Câmaras

Iluminação

Colunas de som

ADICIONE 
OS SEUS 

EQUIPAMENTOS 

The Mobile Security Box



LOAD

LIFT

DRIVE

Atrelados Simples e Duplos
  
Os nossos atrelados especialmente 
projetados para a TelescopicMast Mobile 
Security Box estão disponíveis numa 
versão de eixo simples e duplo. Use o 
nosso lift, empilhadora ou atrelado 
especialmente projetado para 
transportar e instalar a Mobile Security 
Box de forma rápida e fácil. 
 
• Roda de suporte pesado 
• Amortecedores 
• Calços de roda 
• Garfos de largura ajustáveis 
• Ganchos de reboque e trilhos 
• Chassi galvanizado a quente 

The Mobile Security Box

FÁCIL 
DE TRANSPORTAR

PARA O LOCAL 



TelescopicMast 
Graaf van Solmsweg 46 
5222 BP ‘s-Hertogenbosch 
Países Baixos 
Telefone: + 31 634 185 799    
 

info@telescopicmast.com  

Digitalize o código QR para assistir 
à Mobile Security Box em ação    

Para mais informações, 
por favor envie um e-mail para   

A CRIAR UMA
SENSAÇÃO

DE SEGURANÇA
GLOBAL NO LOCAL
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