The Mobile Security Box

WHEN AND WHEREVER NEEDED!
En solid base for hurtig implementeringen
av CCTV-løsning
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Beskytt mennesker,
steder og eiendeler

Typiske bruksområder er:

Mobile Security Boxes brukes til å
beskytte ubemannede steder og
midlertidige installasjoner og til å støtte
eksisterende bevoktning.

• Forbedring av sikkerheten ved store
arrangementer, festivaler, konserter
og offentlige sammenkomster

Markedet for midlertidig og rask
utplassering av CCTV-systemer vokser
raskt. Besparelser på 60 % kan oppnås
sammenlignet med kostnader for
bemannet vakttjeneste, og inntrengere
kan oppdages raskt. Reduser faren for at
skader, tap eller forsinkelser skal oppstå
i pågående prosjekter.

MIDLERTIDIG,

• Sikkerhet på byggeplasser
og industriområder
• Vei- og trafikkovervåking
• Beskyttelse av ubebodde eiendommer
• Beskyttelse av infrastruktur
• Reduksjon av kabel- og metalltyveri
• Sikkerhet på vind- og solkraftanlegg

RASK OG

SIKKER BESKYTTELSE

KOSTNADSBESPARELSER
PÅ OVER

60%

• Steder som er spesielt utsatte for
kriminalitet, som parkeringsplasser
og isolerte steder
• Forebygging og reduksjon
av brannrisiko
• Overvåking av jernbaneskinner
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Grunnlagt i Nederland!
TelescopicMast er verdensledende når det kommer til å bygge
Mobile Security Boxes for midlertidige installasjoner som krever
rask utplassering og god beskyttelse for ditt elektroniske utstyr.
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Vårt fokus er rettet mot bygging av rimelige Mobile Security Boxes
av høy kvalitet. TelescopicMast er engasjert i din fremgang
og vi tar imot alle tilbakemeldinger som vil føre til enda flere
innovasjoner og forbedringer av våre produkter. .

MAST SOM
KAN FORLENGES
OPPTIL

METER

«De siste fem årene har Mobile Security
Box vært en stabil plattform
for våre kameraer, selv når de blir brukt
på lang avstand. TelescopicMast har
alltid vært en pålitelig partner
å samarbeide med.»

«For å redusere kostnader har vi sett på
flere alternativer som kan driftsettes av
kun én person. TelescopicMast utgjør
helt klar toppskiktet på markedet, til og
med fra et pris-/kvalitetsperspektiv.»

«Vi valgte TelescopicMast ettersom
deres tårn er robust, sikkert og enkelt å
transportere. Det tåler barskheten på
våre byggeplasser, og vi kan enkelt
merke det med våre egne budskap.»
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Mobile Security Box' funksjoner

ENKELT, RASKT
OG

VANDALSIKKERT

1 Innebygd mast som kan forlenges opptil seks meter,

og en mastetopp med doble forhåndsmonterte kamerafester.

2 Stålkabler til mastetopp for å reduserer kameravibrasjoner som kan utløse falske
alarmer.

3 Enkel å merke med egne tilpassede budskap på fire sidepaneler på 2 m x 1 m.
Dette er en meget synlig måte å markedsføre selskapet ditt på.

4 Rask installasjon av kun én tekniker som bruker den manuelle vinsjen, noe som reduserer installasjonskostnadene.

5 Vandalsikkert. 100 % galvanisert stålkonstruksjon med to låsbare topplokk som
beskytter det elektroniske utstyret på innsiden.

6 Fire forlengbare stabilisatorer og vaterpass for å sikre at masten er stabil, selv i
sterk vind opptil 85 km/h.

7 Kraftige hulrom for gaffeltruck og monteringspunkter som gjør den enkel å trans-

portere og utplassere på ønsket sted.
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Lag din egen CCTV-løsning
Vår Mobile Security Box er utformet for å være kompatibel med alle
større produsenter av overvåkningsutstyr. Den er bygget med
tilstrekkelig rom på innsiden til å kunne oppbevare alt ditt
elektroniske utstyr eller strømforsyning, trygt på innsiden av den
vandalsikre boksen.

LAG DITT EGET

CCTV-SYSTEM

SOM KAN SETTES I DRIFT RASKT

Dette gir deg fleksibiliteten til å lage dine egne løsninger som
passer de formål markedet etterspør og i henhold til dine
kundekrav. Fordelen er at du ikke trenger å være bundet til en
kostbar forhåndsbygget løsning. Det betyr at du vil spare både tid
og penger. I tillegg kan du differensiere din løsning med ditt utstyr
og varemerke for ditt spesifikke marked.
Det finnes to Mobile Security Boxes i TelescopicMast-sortimentet.

Velg premiumboksen dersom du behøver:
•
•
•
•
•

Vandalsikker mastetopp
Låsbart tak
Beskyttelse mot takklatring
Kraftig mast
Kraftig bakkeramme for mast

Velg grunnboksen dersom du behøver:
•
•
•

Lavere kostnader
Lettere mast
Lettere bakkeramme for mast
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Utstyr
Du kan utstyre Mobile Security Box med
en komplett løsning etter eget valg.

1. Velg kameraer:

LEGG
TIL EGNE
ENHETER

PIR

Kameraer

Fast, PTZ-kuppel med høy hastighet,
termisk, ANPR

2. Velg opptaksenhet:

Frittstående DVR, VMS, NVR.

3. Velg ekstrautstyr:

3G-/4G-overføring

Belysning

Detekteringsenheter,
lyd- og høyttaleranlegg, belysning

4. Velg strømkilde:

Nettstrøm, batteribackup, brenselceller,
solenergi.

5. Merk boksen din:

Sol-/brenselceller

Høyttalere

Kompletter boksen med tilpasset grafikk
på hver side og promoter ditt eller
kundens selskap.
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ENKEL Å
TRANSPORTERE
PÅ PLASS

LOAD

Tilhengere for enkel- dobbelboks
Våre spesialdesignede tilhengere for
TelescopicMast Mobile Security Box
kommer med én eller to akslinger. Bruk
vår lift-anordning, gaffeltruck eller
spesialdesignet tilhenger til å
transportere og installere
Mobile Security Box raskt og enkelt.
• Støttehjul for tung last
• Støtdempere
• Stoppekloss
• Justerbar gaffelbredde
• Kroker og skinner
• Varmeforsinket chassis

LIFT
DRIVE

OPPRETT
SIKKERHET
PÅ
HELE
STEDET

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

For mer informasjon
kan du sende en e-post til

info@telescopicmast.com

Skann QR-koden for å se
vår Mobile Security Box i drift

