The Mobile Security Box

WHEN AND WHEREVER NEEDED!
L'oportunitat del vostre negoci per crear
La base sòlida per a la vostra solució de seguretat CCTV
de desplegament ràpid

The Mobile Security Box

Protegiu a persones,
instal·lacions i béns immobles
Les Mobile Security Boxes s'utilitzen
per a la protecció de llocs sense
personal, obres temporals i com a
suport a la vigilància presencial.

PROTECCIÓ TEMPORAL,
RÀPIDA I SEGURA
MÉS DEL

D'ESTALVI EN
COSTOS

El mercat dels sistemes de CCTV
temporals i de desplegament ràpid
està creixent ràpidament. Es pot
estalviar un 60% respecte als costos de
vigilància amb personal i detectar
ràpidament als intrusos, així com
minimitzar els danys, pèrdues o retards
en els projectes en curs.

Els usos més comuns són:
• Millora de la seguretat en grans
esdeveniments, festivals, concerts i
concentracions públiques
• Seguretat en zones industrials
i de construcció
• Vigilància de carreteres i trànsit
• Protecció d'immobles buits
• Protecció d'infraestructures
• Reducció del robatori de cables
i metalls
• Seguretat de parcs eòlics i solars
• Zones problemàtiques
(com aparcaments o llocs aïllats)
• Prevenció i minimització
del risc d'incendi
• Vigilància de vies fèrries
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Fundade als Països Baixos
Som el líder mundial en la construcció de Mobile Security Boxes
per a instal·lacions temporals que requereixen un desplegament
ràpid i una protecció segura per als vostres equips electrònics.
Ens centrem en la construcció de Mobile Security Boxes
d'alta qualitat i assequibles. TelescopicMast està compromès
amb el vostre èxit i escoltem contínuament els vostres
comentaris per seguir innovant i millorant els nostres productes.

MÀSTIL
EXTENSIBLE
FINS A

"En els últims cinc anys, la Mobile
Security Box ha sigut una plataforma
estable per a les nostres càmeres,
fins i tot quan s'utilitzen a llarga
distància. TelescopicMast sempre ha
estat un soci fiable amb
el qual treballar".

"Per reduir els costos hem estudiat
diverses opcions que poden ser
aplicades per una sola persona.
TelescopicMast és sens dubte el millor
de mercat, també des del punt de vista
de la relació qualitat-preu".

"Hem optat per TelescopicMast perquè
la seva torre és sòlida, segura i fàcil de
transportar. El seu disseny està
clarament pensat per als rigors de les
nostres obres i podem personalitzar-lo
fàcilment amb els nostres propis missatges de marca".
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Característiques
de la Mobile Security Box

FÀCIL, RÀPID
IA

PROVA DE VANDALISME

1

Màstil extensible de sis metres incorporat amb un límit de màstil prèviament
muntat amb un suport doble per càmeres.

2

Cables d'acer fins al cap del màstil que redueixen la vibració de la càmera
causant de falses alarmes.

3

Fàcil de personalitzar amb el vostre missatge en els quatre costats dels panells
(2 x 1 m), el que fa que sigui una forma molt visible de promocionar
la vostra empresa.

4

Ràpid d'instal·lar per un sol enginyer ja que es fa servir el cabrestant manual,
el que redueix els costos d'instal·lació.

5

A prova de vandalisme. Construcció 100% d'acer galvanitzat amb dues cobertes
superiors que es poden tancar per protegir els equips electrònics a l'interior.

6

Quatre estabilitzadors extensibles i un nivell de bombolla per garantir
l'estabilitat del màstil, fins i tot amb vents forts de fins a 85 km/h.

7

Les ranures per a carretons elevadors i els punts de muntatge d'alta resistència
faciliten el transport i les operacions dins les instal·lacions.
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Dissenyeu la vostra solució de CCTV
La nostra Mobile Security Box està dissenyada per a ser compatible
amb els principals fabricants d'equips de vigilància.
La seva construcció compta amb suficient espai en el seu interior per
guardar tots els vostres equips electrònics o d'energia, de forma
segura dins de la caixa a prova de vandalisme.

CREEU LA SEVA

SOLUCIÓ DE CCTV
DE DESPLEGAMENT RÀPID

Això li donarà la flexibilitat necessària per dissenyar la seva pròpia
solució, adaptada a les necessitats del vostre mercat i dels vostres
clients. L'avantatge d'això és que no haureu de limitar-vos a una
solució predissenyada costosa. Això vol dir que podeu estalviar
diners i temps. A més, podeu destacar aquesta solució amb el vostre
equip i la vostra marca per a un mercat específic.
TelescopicMast disposa de dues Mobile Security Boxes.

Trieu la Premium Box si necessiteu:
•
•
•
•
•

Màstil a prova de vandalisme
Coberta superior amb pany
Protecció per no permetre pujar al sostre
Màstil d'alta resistència
Bastidor de terra d'alta resistència

Trieu la Basic Box si necessiteu:
•
•
•

Costos més baixos
Màstil més lleuger
Bastidor de terra per a màstil més lleuger
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Equipment
Podeu equipar la nostra Mobile Security
Box amb una solució completa que trieu.

1.Trieu les vostres càmeres:

AFEGIU
ELS VOSTRES
PROPIS
DISPOSITIUS

PIR

Càmeres

Dom PTZ fix i d'alta velocitat,
càmera tèrmica, càmera ANPR.

2.Trieu el vostre dispositiu
de gravació:
DVR autònom, VMS, NVR.

3.Trieu el vostre equip addicional:

Transmissió
3G/4G

Il·luminació

Dispositius de detecció,
àudio i megafonia, il·luminació.

4.Trieu la vostra font d'energia:

Energia elèctrica, bateria de reserva,
cèl·lules de combustible, energia solar.

5.Personalitzeu la vostra caixa:

Cèl·lules solars/
de combustible

Altaveus

Completeu el quadre amb gràfics
personalitzats a cada costat, promocionant
el vostre o de l’empresa del vostre client.
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FÀCIL
DE TRANSPORTAR

LOAD
Remolcs de caixa simple i doble
Els nostres remolcs especialment
dissenyats per a la Mobile Security Box
de TelescopicMast estan disponibles en
versió d'eix simple i doble. Utilitzeu els
nostres lifts d'elevació, carretons
elevadors o un remolc especialment
dissenyat per a transportar i instal·lar la
Mobile Security Box de forma ràpida i
senzilla.
•
•
•
•
•
•

Roda de suport pesada
Amortidors
Falques per rodes
Forquilles d'amplada ajustable
Ganxos de subjecció i rails
Xassís galvanitzat en calent

LIFT
DRIVE

CREACIÓ
DE LA SEGURETAT
GLOBAL
DEL LLOC

TelescopicMast
Graaf van Solmsweg 46
5222 BP ‘s-Hertogenbosch,
Països Baixos
Telèfon: + 31 634 185 799

Per a més informació,
envieu un correu electrònic a

info@telescopicmast.com

Escanegeu el codi QR
per veure la nostra Mobile Security Box en acció

