SECURINESS
MOBIL CCTV OVERVÅGNING
Kontakt os venligst for mere information

Mobil CCTV Overvågning
Indeholder alt som behøves
Komplet mobil videoovervågnings anhænger
Selvforsynende via solceller, vindmølle og batteri
DVR (optageenhed)
Antenne
Router m/SIM kort
Vandtæt sikringsboks for udstyr
MODELFOTO

Løsnings beskrivelse
Den Mobile CCTV løsning indeholder alt det som du har behov for ved en nem og mobil
overvågningsløsning. Her er der ikke nogle uforudsete omkostninger eller udfordringer, når du skal
have overvåget en byggeplads, en baggård, et indhegnet område eller noget helt andet.
Vores mobile overvågningsløsning er klar til videovervågning uden nogen form for behov for strøm
eller noget andet. Når du lejer vores mobile overvågning, kommer vi ud med den komplette løsning
og stiller det op for dig og så er der videovervågning med det samme.
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Den stål og galvaniserede trailer har alt udstyret ombord lige fra mast, solceller, vindmølle, router til
DVR og kamera og alt sammen er forsvarligt sikret, så du ikke har nogen uforudsete udfordringer.
Når vores mobile overvågningsløsning er sat op hvor du har behovet, kan du helt automatisk få
besked via en SMS, E-mail eller begge dele samtidigt, såfremt kameraet detekterer bevægelse i det
område som du ønsker sikret. Endvidere giver vore løsning muligheden for at du kan følge med i
hvad kamerat ser – direkte hjemme fra din egen PC. Naturligvis kan løsningen også sættes op for
alarm opkald direkte til din eksisterende alramcentral partner, som også kan se med direkte via deres
PC. Alle optagelser registreres desuden i løsningens monterede DVR for eventuel senere brug overfor
forsikringselskab og/eller politi.

Specifikationer
TRAILER
Trailer længde:

4.17 cm

Trailer bredde:

1.49 cm

Trailer bund højde:

0.35 cm

Trailer højde med opslået mast:

4,35 cm

Hjul

155 x 13”

Totalvægt

750 kg
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Lejepriser
Følgende standardudstyr er inkluderet i nedenstående lejepriser:
Trailer, 1 stk.
Vindmølle - 400W, 1 stk.
Solpaneler - 2 x 200W, 2 stk.
Back-up batteri - 250Ah, 1 stk.
DVR (optageenhed) - 1 TB Disk, 1 stk.
Router - 3G/4G/UMTS/LTE trådløs, med vandal sikret antenne og monteret med TDC/telemetri SIM-kort. 1stk.
Farve overvågningskameraer med 1/3” Super HAD CCD sensor, opløsning 535 TVL, ATW, 100m IR/CUT filter, 2 stk.

Leje pr. dag KUN

DKK 750,-

Alternative løsningsforslag tilbydes
Kontakt os venligst på mail mobilcctv@securiness.com

Eventuel flytning af Mobil CCTV overvågnings trailer indenfor lejeperiode
Pris pr. flytning inklusive opstilling og opsætning.

DKK

7.950,-

Alle er priser er inklusive opstilling og opsætning.
For alle lejemål gælder vores ”Leje- og forsikringsbetingelser 2011”
Alle priser er angivet eksklusive moms.

Stenlandsvej 12 2300 København S +45 45 80 33 22 www.securiness.com

