
Laadoppervlakte

22 masten
per vrachtwagen

BOX DUAL

 

Afmetingen Beschikbare ruimte voor 
het plaatsen van uw 
beveiligingscomponenten

Trans-
portmo-
dus

Gebruiksmodus

Specificatie
Mast Rotatie Nee

Max gewicht op mast 20 kg Lifting mast Handmatig

Hoogte mast 6 m Gecertificeerde
windstabiliteit                    110 km/u

Lengte 850 mm 1100 mm  2360 mm
Breedte 850 mm 1100 mm 2360 mm

Hoogte 2000 mm 2500 mm  6197 mm
Gewicht 490 kg

Aanpassingen > Bel ons voor de mogelijkheden

De Trime X-Security Box Dual....
De Box Dual is een complete beveiligingsmast die
zowel met stekker als batterij kan functioneren. De
hoge box is stapelbaar en vandalismeproof. De Box
is leverbaar in diverse uitvoeringen. Met de Trime  
DC-Powerpack kan deze box ook zonder
stroomaansluiting ingezet worden.

 

   

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

 … Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

» Verticale mast 6 mtr...  … Eenvoudig en snel op
te richten

» 22 boxen op 1 trailer … Compact voor
transport en opslag

» Hoge box . … Vandalismeproof

» U kiest de camera

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

 .

Kies uw eigen tekst en 
kleur voor de 

hoekbeplatingIndustriële poedercoat in 
de door u gewenste RAL-

kleur

Nylon stabilisatiebuffers
voor stabiele mast

Plaats hier de door 
u gewenste camera.



Laadoppervlakte

22 masten
per vrachtwagen

BOX DUAL

 

Leverbaar met ingebouwde  
Hybride DC-Powerpack en 
batterijen  voor  een 
autonomie van 3 maanden

           CCTV
Op uw verzoek bouwen wij het volgende op: 
- Detectie of speciale camera
- Bekabeling elektriciteit en UTP
- Router, antenne etc.
- Recorder voor het opslaan van beelden

- Ingebouwde sirene
- Trillingsbeveiliging bij vandalisme
- Koppeling met slagboom

- LED-lampen
- Bewegingsmelders
- Magneetsensor

CAMERAMAST
- 3 vaste en / of 3 uitklapbare zonnepanelen
- Online monitoring van batterijen en zonnepanelen
- In de mast ingebouwde UTP en stroomkabel
- Hoogwaardige batterijen
- Anti-klim beveiliging
- Online monitoring van batterijen en zonnepanelen
- Van binnen vergrendelbare stabilisatoren
- Deksel ter voorkoming van het inklimmen in de box
- Spankabels 

Brandstofcel
Een brandstofcel genereert geen CO² uitstoot en verbruikt Bio-
Methanol. Wordt geleverd inclusief battery-monitoringssysteem
die de batterijen automatisch oplaad als de spanning te laag
wordt.

- Afgegeven vermogen 110 Watt 12 / 24 Volt
- Verbruik 0,9 l / kWh

Trime DC Powerpack
3 maanden autonomie.
Zuinige brandstofmotor start
automatisch als de batterij-
spanning te laag wordt.

- Zuinige brandstofmotor
- 150 liter brandstoftank
- Controller voor motor
- Batterij-monitor
- 2x hoogwaardige 150Ah
  batterijen 1250 cycli.
- Batterij-oplader

Trime Box-aanhanger
Met deze unieke Box-aanhanger kunt u eenvoudig met
personen- of bedrijfsauto de box overal plaatsen en ophalen.
Geleverd inclusief hydraulisch liftsysteem.

- Laadvermogen 900 kg.
- Inclusief kentekenregistratie en platen
- Geremd onderstel

Trime camerahouder
Geschikt voor het plaatsen
van alle type cameras' met
voorgefabriceerde gaten.

- Voor 4 camera's
- Afneembare houders
- Inclusief stekkerdoos
- Te plaatsen op iedere type
  cameramast
- Kan ook gebruikt worden
  in combinatie met het
  plaatsen van led-lampen

jan
Typemachine
Optioneel leverbaar

jan
Typemachine
Overige opbouwmogelijkheden




