
WIEŻA iTOWER COMPACT

Plug & Play – szybka dostawa 
i uruchomienie

Inteligentne oprogramowanie ostrzegające 
o wtargnięciu obiektu

Słup mechaniczny teleskopowy z korbą ręczną 
lub pneumatyczny (opcjonalnie)

iTower Compact to stabilna konstrukcja z masztem przygotowana do instalacji systemu 
zabezpieczeń. Zaprojektowana do nadzoru w miejscach, które nie mają stałej komunikacji 

przewodowej lub stałego źródła zasilania, na obszarze na którym infrastruktura jest 
niedostępna. Osprzęt dobierany jest w zależności od potrzeb i oczekiwań jego 

użytkowników.  

        Miejsce na umieszczenie reklamy/ informacji na 
każdym boku kontenera 

Korytka kablowe przygotowane do instalacji 
dodatkowych urządzeń elektrycznych

Odpowiednio zabezpieczona szafa sterownicza 
przystosowana do użytku zewnętrznego
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WIEŻA iTOWER COMPACT

wymiary 100 cm x 100 cm x 220 cm / 550 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: 370 kg
antywandalistyczny
identyfikacja wizualna- napisy na 4 stronach

Opcje sprzętowe
szafa sterownicza typ E-box wysokość 700 mm x 
szerokość 400mm 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
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
zabudowa odporna na warunki atmosferyczne
jednobryłowa konstrukcja odporna na 
wandalizm
mechanizm wieży ukryty wewnątrz

Specyfikacja
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