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„iCAM‐Tower 5MQ1”
Konstrukcja mechaniczna mobilnej wieży dozorowej CAMSAT

UWAGA: Powyższe zdjęcia mogą pokazywać elementy elektroniczne, instalację oraz przyczepę która nie stanowi zestawu w
modelu 5MQ1.

UWAGA: Powyższe zdjęcia mogą pokazywać elementy elektroniczne, instalację oraz przyczepę która nie stanowi zestawu.
iCAM‐Tower 5MQ1 to mechaniczna konstrukcja wieży dozorowej zawierającą podstawę wieży z komorą na akumulatory oraz
maszt wysuwany z osłonami. Jest kompletnym zestawem mechaniki który może zostać uzbrojony w kamery i instalację
elektryczną w dowolnej konfiguracji.
Konstrukcja mechaniczna wież iCAM‐Tower 5MQ1 posiada następujące funkcjonalności:





















Modułowa konstrukcja do łatwego transportu oraz podnoszenia za pomocą wózka widłowego lub HDS/dźwig
Maszt podnoszony za pomocą bezpiecznego, podwójnego systemu linek stalowych do wysokości 5,3m.
Drzwi z miejscami na zamocowanie kontaktronów magnetycznych oraz mocowań na przewody i uziemiania
Miejsce na 3 akumulatory po 200Ah‐220Ah/12V każdy (Opcja na 4 akumulatory po 200Ah/12V)
Głowica na szczycie masztu do zainstalowania 5 kamer stałopozycyjnych lub PTZ
W głowicy miejsce na switch 4‐8 portowy PoE oraz moduł komunikacji LTE
Głowica z możliwością szybkiego demontażu (wysuwana) ze szczytu masztu
Montaż kamer do głowicy za pomocą wsuwanych gniazd mechanicznych – prosta i błyskawiczna wymiana kamer
pomiędzy wieżami
W podstawie wieży miejsce na skrzynie elektryczne.
Na wewnętrznych ścianach wieży miejsce na dwie dodatkowe szafy elektryczne.
Maszt wyposażony w mocowania do przewodów zwisowych
Cztery podpory wsuwane zabezpieczające konstrukcję przed przewróceniem.
Specjalne gniazda montażowe do transportu każdej stopy oraz podpór.
Oczka dźwigowe do podnoszenia wieży, oczka dźwigowe do zamocowań transportowych.
Konstrukcja główna z grubej blachy grubości 3mm oraz osłon górnych z kolcami zabezpieczającymi przed
niepowołanym dostępem z blachy 1,5mm.
Konstrukcja w całości stalowa, ocynkowana galwanicznie i zabezpieczona przed zewnętrznymi warunkami
atmosferycznymi
Modułowa konstrukcja z możliwością demontażu lub szybkiej modyfikacji poszczególnych elementów wieży i masztu
Maszt ze specjalnymi gniazdami do montażu czujek PIR, megafonów halogenów na wysokości około 2,4‐2,7m
System szybkiego montażu wsuwanego dla czujników PIR, LED i megafonów na wieży – szybko przeniesiesz każdy
element na inną wieżę bez użycia narzędzi.
Możliwość wyposażenia wieży w opcjonalne akcesoria:
o Mocowania wsuwane do zawieszenia paneli solarnych
o Przyczepy transportowej z mocowaniami stabilizacyjnymi
o System turbiny wiatrowej lub zasilania solarnego
o Komory na 8szt akumulatorów

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
poziomowanie

Maszt wysuwany
Wysokość masztu
po wysunięciu
Ilość segmentów
Mechanizm
wysuwania

Zabezpieczenia
mechaniczne
masztu

5,3 (H) [m]
4 w tym 3 ruchome i jeden stały
Linkowy z mechanizmem
korbowym i z blokadą
zabezpieczającą przed
opadnięciem
Maszt z podwójnym systemem
linek w najwyższych segmentach
masztu. Dolny segment z linką o
podwójnej sile podnoszenia w
proporcji 2:1
Blokada zatrzaskowa blokująca
segment masztu i odciążające linę
nośną i kołowrotek.

Wieża
Montaż

Transport

Ustawienie i

Posadowienie na utwardzonym
gruncie i rozłożenie bocznych
podpór. Podniesienie masztu za
pomocą kołowrotka linkowego z
blokadą.
Paletowy – miejsce na widły wózka
transportowego.
Podnoszony za pomocą HDS lub
dźwigu – 4 haki transportowe w
górnej części wieży o
wytrzymałości 4x380kg
Opcja: Przyczepka transportowa z
hakiem holowniczym i z
możliwością zakotwiczenia wieży.
Zabezpieczenia całości do pracy na
przyczepce bez zdejmowania
wieży.
Wbudowana w wieżę poziomica

Przeznaczenie
Konstrukcja
Powłoka
ochronna
Miejsce na
akumulatory
Zabezpieczenia
mechaniczne
wieży
Rozmiar
podstawy wieży
bez podpór i bez
głowicy dla
kamer
Wysokość całej
wieży po
wysunięciu
Wysokość całej
wieży gotowej do
transportu
Waga konstrukcji
bez elektroniki i
wyposażenia
Komory

oczkowa ułatwiająca prawidłowe
ustawienie.
Do zastosowań zewnętrznych
W całości stalowa, zabezpieczona
galwanicznie
Ocynk galwaniczny
3x po 200Ah/220Ah/12V
Opcja : 4 akumulatory po
200Ah/12V
Cztery stopy podporowe o
rozstawie 3000mm.
Zamki na klucz oraz miejsca na
kontaktrony magnetyczne
900(L)x900(D)x2020 (H) [mm]

5,3 (H) [m]

2,4 (H) [m] – z głowicą kamerową
założoną na szczyt masztu
2,02 (H) [m] – bez głowicy
kamerowej na szczycie masztu
<220kg

Dolna komora zabezpieczona przed
wodą i przeznaczana dla
akumulatorów z półką na skrzynię
elektryczną.
Górna komora otwarta z góry
miejscem na dodatkowe skrzynie,
schowanie podpór oraz przewody
zwisowe.
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