Cameramast
Technische fiche

Ben je op zoek naar een mobiele oplossing om je bouwwerf, evenement of
industriezone te bewaken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!
Een mast zorgt ook voor een ontradend effect. Dankzij het 360° overzicht,
heb je alles gezien. Ook ’s nachts! Dankzij de speciale nachtverlichting bekijkt
u de beelden haarscherp, zelfs in het donker.
Op die manier creëert u niet alleen een overzichtelijke werf maar kan er ook
diefstal en vandalisme voorkomen worden.
De masten zijn voorzien van een mobiele app zodat u op elk ogenblik van de dag
uw terrein kan controleren.
De lichtmast schuift tot 8,5 m hoog uit de vandalismebestendige minicontainer.
De krachtige Ledverlichting is ecologisch en energiezuinig. De camerabewaking is
voorzien van een back-up batterij zodat zelfs bij sabotage of stroomuitval nog
beelden worden gemaakt.
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Afmetingen gesloten: 1,2 x 1,2 x 2,5 meter
Afmetingen open: 2 x 2 x 8,5 meter
Gewicht: 390 kg
Telescopisch uitschuiven tot: 8,5 meter
Vermogen verlichting: 2 x 60 Watt Led Greenlight
Lichtopbrengst: 12.000 Lumen Led
Camera’s: 2 x 4 megapixel (waarvan 1 beweegbare PTZ)
Opnames beschikbaar: 14 dagen
Connectiviteit: UTP of router met data sim-kaart
Weergave beelden: smartphone app of computer
Back-up batterij: 4 uur
Elektriciteit: Mono 220V 4A
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Met de gebruiksvriendelijke StaLiCo Transporter vervoer je cameramasten en
Lichtmasten naar elk terrein, achter een personenwagen of lichte vrachtwagen.
De transporter is een uniek vervoersconcept, uitgevoerd in warm, verzinkt
metaal en een Europees geremd onderstel. De aanhangwagen is geschikt
voor alle Europese landen en onmisbaar voor elke gebruiker van de
StaLiCo-uitschuifmast. Deze is CE-gecertificeerd en heeft een EG-verklaring.
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Afmetingen: 2,95m (lengte) x 1,95m (breedte)
Gewicht: 390 kg
Maximum toegelaten gewicht: 1220 kg
Hydraulische hefvorken
Maximum beslasting cilinder: 2500 kg / 300 bar
12V /13 – polige stekker
Rijbewijs: Rijbewijs BE verplicht
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