
WIEŻA iTOWER HOTSPOTS

Plug & Play – szybka dostawa i uruchomienie

Inteligentne oprogramowanie ostrzegające 
o zagrożeniu

Słup mechaniczny teleskopowy z korbą ręczną 
lub pneumatyczny (opcjonalnie)

Wieża HotStpos to innowacyjna, mobilna platforma do detekcji pożarów. Można ją 
wykorzystać praktycznie wszędzie, nawet w miejscach niewyposażonych w infrastrukturę 

elektryczną i sieciową. To połączenie stabilnej konstrukcji, niezależnego zasilania, 
transmisji i oświetlenia ze skutecznym systemem wizyjnej detekcji pożarów, dzięki 

zastosowani termowizyjnych kamer radiometrycznych. Wysypiska śmieci, place 
magazynowe, kopalnie to przykłady zastosowania wieży HotSpots.

        
Kamera termowizyjna wykrywająca pożar na 
wczesnym etapie

Korytka kablowe przygotowane do instalacji 
dodatkowych urządzeń elektrycznych

Odpowiednio zabezpieczona szafa sterownicza 
przystosowana do użytku zewnętrznego
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wymiary 120 cm x 120 cm x 253 cm / 690 cm
maszt mechaniczny teleskopowy z korbą ręczną
2 x zamki INOX
3 równe boki z blachy aluminiowej 2 mm
1 drzwi na zawiasach z twardego aluminium 
o grubości 3mm
2 wypusty pod wózek widłowy, 4 ochraniacze boczne
waga: 390 kg
antywandalistyczny
identyfikacja wizualna- napisy na 4 stronach

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 termowizyjne
lampy matrycowe LED
drobny osprzęt

Zalety
drzwi z dwoma zamkami, zamykane na klucz
możliwość transportu wózkiem widłowym
możliwość unoszenia pasami
rozłożenie wymaga tylko jednej osoby
elastyczne i wielofunkcyjne

dowolnie konfigurowalna zabudowa
wysuwane podpory zapewniające stabilność
zabudowa odporna na warunki atmosferyczne
jednobryłowa konstrukcja odporna na 
wandalizm
mechanizm wieży ukryty wewnątrz
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Specyfikacja

WIEŻA iTOWER HOTSPOTS


