The Mobile Security Box

WHEN AND WHEREVER NEEDED!
Vakaa pohja nopeasti käyttöönotettavalle
CCTV-turvaratkaisullesi

The Mobile Security Box

Suojele ihmisiä,
työmaita ja omaisuutta
Mobile Security Box -torneja käytetään
miehittämättömien työmaiden ja
väliaikaisten asennusten suojaamiseen
ja tukemaan työpaikan vartiointia.

VÄLIAIKAINEN,
NOPEA JA TURVALLINEN

Väliaikaisten ja nopeasti
käyttöönotettavien CCTV-järjestelmien
markkina kasvaa nopeasti. Voit
saavuttaa 60 %:n säästöt miehitettyyn
vartiointiin verrattuna ja havaita
tunkeilijat nopeasti. Minimoi käynnissä
olevien projektien vahingot, tappiot tai
viivytykset.

Tyypillisiä käyttökohteita ovat:
• Suurten tapahtumien, festivaalien,
konserttien & yleisötilaisuuksien
turvallisuuden parantaminen
• Rakennustyömaiden ja
teollisuusalueiden turvallisuus
• Tienvarsien ja liikenteen seuranta
• Tyhjillään olevien kiinteistöjen
suojeleminen
• Infrastruktuurin suojeleminen
• Kaapeli- ja metallivarkauksien
vähentäminen
• Tuuli- ja aurinkovoimaloiden
suojaaminen
• Alueilla, joissa esiintyy runsaasti
rikollisuutta, esimerkiksi parkkipaikat ja
syrjäiset sijainnit

YLI

60%

:N KUSTANNUSSÄÄSTÖT

• Tulipalojen estäminen ja niiden riskin
vähentäminen
• Rautateiden valvonta
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Perustettu Hollannissa
TelescopicMast on johtava Mobile Security Box -tornien valmistaja
maailmassa. Tarjoamme nopeaa käyttöönottoa ja varmaa suojausta
tilapäisten asennusten sähkölaitteillesi.
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Keskitymme valmistamaan korkealaatuisia ja edullisia
Mobile Security Box -torneja. TelescopicMast on sitoutunut
auttamaan sinua menestymään, ja etsimme jatkuvasti palautetta
innovoidaksemme uutta ja parantaaksemme tuotteitamme.

JOPA

METRIÄ

PITKÄ SÄÄDETTÄVÄ
MASTO

"Viimeisten viiden vuoden ajan Mobile
Security Box on ollut vakaa alusta
kameroillemme, myös kaukaa
käytettynä. TelescopicMast on aina ollut
luotettava yhteistyökumppani."

"Vähentääksemme kustannuksia
tutustuimme useisiin vaihtoehtoihin,
joiden käyttöönotto edellyttää vain
yhden henkilön työpanosta.
TelescopicMast on selvästi
markkinoiden paras,
myös hinta/laatu-näkökulmasta."

"Valitsimme TelescopicMastin, sillä
heidän torninsa on kestävä, turvallinen
ja helppo kuljettaa. Se on selvästi
suunniteltu rakennustyömaiden
tarpeisiin, ja voimme helposti brändätä
sen omilla viesteillämme."
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Mobile Security Boxin ominaisuudet

HELPPO, NOPEA
JA

ILKIVALLANKESTÄVÄ

1 Sisäänrakennettu, säädettävä kuusi metriä pitkä masto,
jonka kärjessä on valmiiksi asennettu teline kameroille.

2 Teräskaapelit maston kärkeen vähentävät vääriä hälytyksiä aiheuttavaa
kameran tärinää.

3 Helppo brändätä omalla viestilläsi jokaiselle neljälle, 2 m x 1 m -kokoiselle
sivulle, jolloin tuote on erittäin näkyvä tapa mainostaa yritystäsi.

4 Nopeasti vain yhden henkilön asennettavissa käsikäyttöisellä vinssillä,
mikä pienentää asennuskustannuksia.

5 Ilkivallankestävä. 100 % galvanoidusta teräksestä valmistettu rakenne,

jossa kaksi lukittavaa suojakoteloa suojaamaan sisällä olevia sähkölaitteita.

6 Neljä jatkettavaa vakauttajaa ja vatupassi varmistavat,
että masto on vakaa myös jopa 85 km/h tuulessa.

7 Urat ja kiinnityspisteet kuljetustrukeille, helppo kuljettaa ja asentaa työmaalle.
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Luo CCTV-ratkaisusi
Mobile Security Boximme on suunniteltu yhteensopivaksi kaikkien
yleisimpien valvontalaitteiden valmistajien tuotteiden kanssa. Sen
sisällä on riittävästi tilaa kaikkien sähkölaitteidesi turvalliseen,
ilkivallan kestävään säilytykseen.

RAKENNA NOPEASTI
KÄYTTÖÖNOTETTAVA

CCTV-RATKAISUSI

Saat joustavuutta rakentaa oman ratkaisusi, joka sopii sinun alasi ja
asiakkaidesi tarpeisiin. Tämän etuna on, että et ole sidottu kalliisiin
valmisratkaisuihin. Näin voit säästää rahaa ja aikaa. Lisäksi voit
muokata ratkaisusi oman kohderyhmäsi laitteiden ja brändin
mukaisesti.
TelescopicMastin valikoimassa on kaksi
Mobile Security Box -tuotetta.

Valitse Premium Box, jos tarvitset:
• Ilkivallan kestävää mastoa
• Lukittavaa kattoa
• Katolle kiipeämisen estoa
• Kovaa käyttöä kestävää mastoa
• Raskasta maakehikkoa

Valitse Basic Box, jos tarvitset:
• Alhaisemmat kustannukset
• Kevyemmän maston
• Kevyemmän maakehikon
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Laitteet
Voit varustaa Mobile Security Boximme
valitsemallasi kokonaisratkaisulla

1. Valitse kamerasi:

LISÄÄ
OMAT
LAITTEESI

PIR

Kamerat

Kiinteä, nopea PTZ-kupu, lämpö, ANPR

2. Valitse tallennuslaitteesi:

Erillinen DVR, VMS, NVR.

3. Valitse lisälaitteet:

3G/4G-lähetys

Valaistus

Havainnointilaitteet, äänentoistolaitteet,
valaistus.

4. Valitse virtalähteesi:

Verkkovirta, varavirta-akku,
polttoainekennot, aurinkoenergia.

5. Brändää laatikkosi:

Aurinko-/
polttoainekennot

Kaiuttimet

Viimeistele laatikkosi omilla kuvillasi
kullakin sivulla ja mainosta omaa
tai asiakkaasi yritystä.
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HELPPO
KULJETTAA TYÖMAALLE

LOAD
Single & Double Box
-kuljetusperävaunut
Erityisesti TelescopicMastin Mobile
Security Boxeille suunniteltuja
kuljetusperävaunuja on saatavilla yksi- ja
kaksiakselisina. Käytä nostolaitettasi,
trukkia tai erityisesti tarkoitukseen
suunniteltua kuljetusvaunua
kuljettaaksesi ja asentaaksesi
Mobile Security Boxin nopeasti ja
helposti.
• Raskaat tukipyörät
• Iskunvaimentimet
• Pyöräkiilat
• Säädettävä haarukan leveys
• Koukut ja kiskot
• Kuumasinkitty alusta

LIFT
DRIVE

GLOBAALIA

TelescopicMast
Graaf van Solmsweg 46
5222 BP ‘s-Hertogenbosch
Alankomaat
puh.: + 31 634 185 799

TYÖMAATURVALLISUUTTA

Saadaksesi lisätietoja lähetä
sähköpostia osoitteeseen

info@telescopicmast.com

Skannaa QR-koodi nähdäksesi
Mobile Security Boximme käytössä

