
iTOWER BOX SINGLE/DOUBLE SOLAR

Panele fotowoltaiczne

Plug & Play – szybka dostawa i uruchomienie

Inteligentne oprogramowanie ostrzegające 
o wtargnięciu obiektu

Słup mechaniczny teleskopowy z korbą ręczną 
lub pneumatyczny (opcjonalnie)

Eco iTOWER to najnowsza generacja wieży dostępna z 1 lub 2 zintegrowanymi 
panelami fotowoltaicznymi. Pomysłowy system składania gwarantuje optymalne 
pochłanianie energii słonecznej. W połączeniu z naszym systemem akumulatorów 

zapewnia to zadziwiającą autonomię wykorzystania wieży iTower Box. To jedno 
z najbardziej przyjaznych klimatowi rozwiązań do mobilnego monitoringu. 

  

Miejsce na umieszczenie reklamy/ informacji na 
każdym boku kontenera 

Korytka kablowe przygotowane do instalacji 
dodatkowych urządzeń elektrycznych

Odpowiednio zabezpieczona szafa 
instalacyjno-sterownicza przystosowana do 
użytku zewnętrznego

R
O

ZW
IĄ

ZA
N

IA
 E

CO

ul. Czarnkowska 22
60-415 Poznań

info@vcs.pl www.vcs.pl +48 61 679 18 00

01
03

20
21

_V
CS



rama na 1 lub 2 panele fotowoltaiczne
waga: 390 kg (bez uwzględnienia paneli słonecznych)
wymiary po zamknięciu: szer. 120 cm x dł. 120 cm x wys. 
253 cm
maszt teleskopowy regulowany w zakresie od 3 m do 6,9 m
2 zamki ze stali nierdzewnej
1 drzwi skrzydłowe z twardego aluminium - 3 mm
2 linki odciągowe
2 kieszenie do wózków widłowych, dostępne z 4 stron
poziomica okrągła do poziomowania wieży
panele SOLAR 360W
podstawa na 2 baterie
2 x akumulator 220 Ah
falownik i ładowarka
dodatkowo: monitor baterii, kompaktowa hybryda

Opcje sprzętowe
szafa sterownicza typ E-box wysokość 700 mm x szerokość 
400 mm x głębokość 400 mm z szyną DIN (wentylator + 
kratka/ 4 gniazda/ 4 bezpieczniki/ styk na drzwiach/ wtyczka 
CEE 16A/ Gniazdo CEE 16A)
Chain® (do prowadzenia przewodów)
standardowe kable 2 UTP + 1 x 3x1,5 mm³
kamery
lampy matrycowe LED
drobny osprzęt

Zalety
stalowa skrzynia z czterema równymi 
i spersonalizowanymi ścianami bocznymi
solidne drzwi na zawiasach z 2 zamkami z unikalnym 
kodem klucza
łatwa do przenoszenia za pomocą wózka widłowego 
lub wózka paletowego
łatwa do ustawienia przez 1 osobę
elastyczna i wielofunkcyjna

może być całkowicie zbudowana zgodnie 
z Twoimi życzeniami
stabilna dzięki 4 wysuwanym wspornikom 
z regulowaną stopą
odporna na działanie czasu i warunków 
atmosferycznych
odporna na wandalizm i kradzież
wciągarka mechaniczna ukryta i zamknięta 
wewnątrz konstrukcji iTower
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Specyfikacja

iTOWER BOX SINGLE/DOUBLE SOLAR


