The Mobile Security Box

WHEN AND WHEREVER NEEDED!
Den solida basen för snabb driftsättning av
din CCTV-säkerhetslösning

The Mobile Security Box

Skydda personer,
platser och egendom

Typiska tillämpningar omfattar:

Mobila säkerhetsboxar används för
skydd av obemannade platser, tillfälliga
installationer och till stöd för bemannad
bevakning på plats.

• Förbättra säkerheten vid större
evenemang, festivaler, konserter och
offentliga sammankomster
• Säkerhet för byggarbetsplatser
och industriområden

Marknaden för tillfälliga och snabb utplacerade CCTV-system växer snabbt.
Besparingar på 60% kan göras jämfört
• Väg- och trafikövervakning
med bemannade bevakningskostnader
och inkräktare kan snabbt upptäckas.
• Skydd av tomma fastigheter
Minimera skador, förluster eller förseningar i pågående projekt.
• Skydd av infrastruktur

TILLFÄLLIGT, SNABBT
OCH

SÄKERT SKYDD

Kostnadsbesparingar på över

60%

• Reducera stölder av kablar och metall
• Säkerhet vid vind- och solkraftverk
• Brottsutsatta platser som
parkeringsplatser eller isolerade platser
• Förebygga och minska brandrisk
• Övervakning av järnvägsspår
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Grundades i Nederländerna
TelescopicMast är en världsledande tillverkare av mobila
säkerhetsboxar för tillfälliga installationer som kräver snabb
driftsättning och säkert skydd för din elektroniska utrustning.
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Vi fokuserar vår tillverkning på högkvalitativa och prisvärda mobila
säkerhetsboxar. TelescopicMast är engagerade i din framgång och vi
söker ständigt feedback för ytterligare innovationer och förbättringar
av våra produkter.

UTDRAGBAR
MAST
UPP TILL

METER

“De senaste fem åren har Mobile
Security Box varit en stabil plattform
för våra kameror, även när de används
på långt avstånd. TelescopicMast har
alltid varit en pålitlig partner
att arbeta med.”

“För att minska kostnaderna har vi
tittat på flera alternativ som kan
driftsättas av en enda person.
TelescopicMast utgör helt klart
toppskiktet på marknaden, även ur ett
pris- /kvalitetsperspektiv.”

“Vi har valt för TelescopicMast eftersom
deras torn är robust, säkert och lätt att
transportera. Den är tydligt utformad
för påfrestningarna på våra
byggarbetsplatser och vi kan enkelt
märka upp denna med våra egna
budskap.”
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Funktioner
hos den mobila säkerhetsboxen

ENKELT, SNABBT

1 Inbyggd mast som är utdragbar upp till sex meter och en masttopp med

SKADEGÖRELSETÅLIG

3 Enkel att märka upp med egna anpassade budskap på alla fyra sidor med
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dubbla förmonterade fästen för kameror.

2 Stålkablar till masttoppen som reducerar vibrationer hos kameran som
kan orsaka falsklarm.

paneler på 2 meter x 1 meter, vilket erbjuder ett mycket synligt sätt att
marknadsföra ditt företag.

4 Snabb installation av endast en tekniker som använder den manuella vinschen,
vilket minskar installationskostnaderna.

5 Skadegörelsetålig. 100% galvaniserad stålkonstruktion med två låsbara topplock
som skyddar den elektroniska utrustningen inuti.

6 Fyra utdragbara stabilisatorer och vattenpass för att säkerställa att masten är
stabil, även i starka vindar upp till 85 km/h.

7 Kraftiga uttag för gaffeltruck och monteringspunkter, vilket gör den enkel att
trans portera för driftsättning på plats.
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Skapa din egen CCTV-säkerhetslösning.
Vår mobila säkerhetsbox är utformad för att vara kompatibel med
alla större tillverkare av övervakningsutrustning. Den är byggt med
tillräckligt med utrymme inuti för att rymma all din elektroniska
utrustning eller strömförsörjning, i säkerhet inuti den
skadegörelsetåliga boxen.

SKAPA DIN EGEN

CCTV-SÄKERHETSLÖSNING
FÖR SNABB DRIFTSÄTTNING

Detta ger dig flexibiliteten att skapa din egen lösning, lämplig för
ändamål som efterfrågas på din marknad och enligt dina kundkrav.
Fördelen är du inte behöver vara låst till en kostsam och förbyggd
lösning. Detta innebär att du kan spara pengar och tid. Och du kan
dessutom skilja ut din lösning med din utrustning och ditt
varumärke för din specifika marknad.
Det finns två mobila säkerhetsboxar i TelescopicMast-sortimentet.

Välj premiumboxen om du kräver:
•
•
•
•
•

Skadegörelsetålig masttopp
Låsbart tak
Skydd mot takklättring
Kraftig mast
Kraftig markram

Välj grundboxen om du behöver:
•
•
•

Lägre kostnad
Lättare mast
Lättare markram för mast
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Utrustning
Du kan utrusta vår Mobile Security Box
med en komplett lösning du väljer.

1. Välj kameror:

LÄGG
TILL EGNA
ENHETER

PIR

Kameror

Fixerad PTZ-kupol med hög hastighet,
Termisk, ANPR

2. Välj inspelningsenhet:
Fristående DVR, VMS, NVR.

3. Välj ytterligare utrustning:

3G/4G-överföring

Belysning

Detekteringsenheter, ljud och offentlig
plats, belysning.

4. Välj strömkälla:

Nätström, batteribackup, bränsleceller,
solenergi.

5. Uppmärkning av din box:

Sol-/bränsleceller

Högtalare

Komplettera din box med anpassad
grafik på varje sida och marknadsför
ditt eget eller din kunds företag.
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ENKEL ATT TRANSPORTERA
TILL

PLATS

LOAD
Släpvagnar för
enkel- och dubbelbox
Våra specialdesignade släpvagnar för
TelescopicMast mobila säkerhetsbox
finns med en eller två axlar. Använd våra
lyftanordningar, gaffeltruck eller
specialdesignade släpvagnar för att
transportera samt snabbt och enkelt
installera Mobile Security Box.
• Stödhjul för tung last
• Stötdämpare
• Hjulklossar
• Justerbar gaffelbredd
• Krokar och skenor
• Varmförzinkat chassi

LIFT
DRIVE

SKAPA
GLOBAL
PLATSSÄKERHET

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

För ytterligare information,
vänligen skicka e-post till

info@telescopicmast.com

Skanna QR-koden för att se vår
mobila säkerhetsbox användas

