
MOBIELE CAMERAMASTEN EN ENERGIESYSTEMEN

SECURITY

UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST EN ENERGIE



NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte 

2 masten  
per pallet

Batterij
Deze kunnen zelf geplaatst worden.

MINI DUAL

Afmetingen Beschikbare ruimte voor 
het plaatsen van uw 
beveiligingscomponenten

Trans-
portmo-
dus

Gebruiksmodus

Lengte 290 mm 1408 mm.   1408 mm

Breedte 150 mm                       648 mm 648 mm

Hoogte 550 mm                             1650 mm 2500 mm

Gewicht 25 kg 25 kg

Specificatie
Mast Rotatie Nee

Max gewicht op mast 3 kg  Lifting mast Handmatig

Hoogte mast  2.5 m Gecertificeerde
windstabiliteit 40 km/u

Aanpassingen > Bel ons voor de mogelijkheden

Verrijdbare mobiele cameramast
De X-Mini is de meest compacte
beveiligingsmast in ons programma. Deze
beveiligingsmast is uit te voeren met
verschillende type camera’s en geschikt voor
veel uiteenlopende toepassingen. In de solide
omkasting kunnen batterijen en
beveiligingscomponenten geplaatst worden.

  

   

 

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

… Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

» Verticale mast 2,5 mtr... … Eenvoudig en snel op
te richten

» 2x MiniTower 1 op 1
pallet...

…  Compact voor 
transport en opslag

»  Compleet met 
afneembare 
handgrepen en houder...

…  Eenvoudig 
verplaatsbaar

Plaats hier
uw camera

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

» U kiest de camera.

Transportframe > 

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST



NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte

22 masten
per vrachtwagen

Optioneel leverbaar
Inlet stekker 400V (standaard 230V)

Ingebouwde batterij

MAST DUAL

Afmetingen Beschikbare ruimte voor 
het plaatsen van uw 
beveiligingscomponenten

Trans-
portmo-
dus

Gebruiksmodus

Specificatie
Mast Rotatie   Ja     

Max gewicht op mast 20 kg Lifting mast Handmatig

Hoogte mast 9 m Gecertificeerde
windstabiliteit                    110 km/u

Lengte o.a. 1100 mm 2360 mm
Breedte o.a. 1100 mm 2360 mm

Hoogte o.a. 2650 mm 9000 mm

Gewicht 430 kg  Aanpassingen > Bel ons voor de mogelijkheden

De X-Security Mast Dual...
De Mast Dual is een complete beveiligingsmast die 
zowel met stekker als batterij kan functioneren. De 
handgreep is afneembaar en de Mast Dual is 
uitgevoerd met afsluitklep zodat deze niet door derden 
is te bedienen. De Mast Dual is ook doorlinkbaar met 
andere masten of elektrisch gereedschap.

  

  

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

» Zonder camerahouder... … Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

» Verticale verzinkte mast
9 mtr…

 

 

… Eenvoudig op te

  

richten

» 33 masten op 1 truck… … Compacte laadruimte

» Afsluitbaar paneel … Niet door derden te
bedienen.

 

  

» Afneembare 
handgreep

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

Plaats hier
uw camera

» Inlet / outlet stekker 230V

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST



NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte 

33 masten  
per vrachtwagen

Optioneel beschikbaar
Inlet stekker 400V (standaard 230V)

Ingebouwde batterij (beperkte ruimte)

CHAIN DUAL

Afmetingen Beschikbare ruimte voor 
het plaatsen van uw 
beveiligingscomponenten

Trans-
portmo-
dus

Gebruiksmodus

Specificatie
Mast Rotatie Nee

Max gewicht op mast 20 kg Lifting mast Handmatig

Hoogte mast 7 m Gecertificeerde
windstabiliteit 80 km/u

Lengte 250 mm 1200 mm 1800 mm
Breedte 300 mm 850 mm 1400 mm

Hoogte 280 mm 2330 mm 7000 mm

Gewicht 300 kg Aanpassingen > Bel ons voor de mogelijkheden

Verrijdbare mobiele beveiligingsmast
Zoekt u een handmatig verrijdbare mobiele
cameramast? Deze cameramast is door een persoon te
verplaatsen en heeft een masthoogte van maar liefst 5
meter. De Chain Dual heeft zowel een inlet- als
uitletplug zodat u deze ook kunt doorschakelen naar
andere cameramasten of elektrisch gereedschap.

  

  

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

	 	 	 … Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

» Verticale verzinkte mast
5 mtr…

…  Eenvoudig op te 
richten

»  33 masten op 1 truck… …  Compacte laadruimte 

»  Compleet met 
inschuifbare 
handgrepen…

…  Eenvoudig te 
verplaatsen

»  Handgreepbeveiliging 
tegen diefstal

»   Inlet stekker 230V

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

Plaats hier
uw camera

» U kiest de camera.

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST



NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte

22 masten
per vrachtwagen

Optioneel leverbaar
Inlet stekker 400V (standaard 230V)

Ingebouwde batterij

BOX DUAL

 

Afmetingen Beschikbare ruimte voor 
het plaatsen van uw 
beveiligingscomponenten

Trans-
portmo-
dus

Gebruiksmodus

Specificatie
Mast Rotatie                                        Nee

Max gewicht op mast 20 kg Lifting mast Handmatig

Hoogte mast 8 m Gecertificeerde
windstabiliteit                    110 km/u

Lengte 850 mm                                       1100 mm  2360 mm
Breedte 850 mm                                       1100 mm  2360 mm

Hoogte 2000 mm                                    2500 mm  8000 mm

Gewicht 490 kg                                                                                                    Aanpassingen > Bel ons voor de mogelijkheden

De Trime X-Security Box Dual....
De Box Dual is een complete beveiligingsmast die
zowel met stekker als batterij kan functioneren. De 
hoge box is stapelbaar en vandalismeproof. De Box 
Dual is ook doorlinkbaar met andere masten of 
elektrisch gereedschap.

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

Plaats hier
uw camera

  

   

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

… Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

» Verticale mast 8 mtr...  … Eenvoudig en snel op
te richten

» 22 boxen op 1 trailer … Compact voor
transport en opslag

» Hoge box . … Vandalismeproof

» U kiest de camera

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST



Staande Cameramast met batterij
Bent u op zoek naar staande cameramast die volledig
autonoom kan functioneren zonder uitstoot en geluid?
Dan is de Box Battery de ideale cameramast voor u. Deze
cameramast is vooral geschikt voor kortdurende
projecten.

Specificatie
Mast Rotatie 350°

Max gewicht op mast 40 kg Lifting mast Handmatig

Hoogte mast 7 m Gecertificeerde
windstabiliteit 80 km/u

Batterij
Aantal  8 Oplaadtijd 12 uur

Type AGM (
Looptijd met volle batterij*

 152 uur

Power 24V DC 400 Ah Ingebouwde batterij-oplader 230 V

*afhankelijk van stroomafname

Afmetingen
Interne afmetingen (L x W x H) 800 x 300 x 550 mm

Afm. uitgeschoven (L x W x H) 2500 x 2500 x 7000 mm

Totaal gewicht zonder brandstof 740 kg

 

   

 … Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

» Verticale verzinkte
mast 7 mtr.… 

… Eenvoudig op te
richten

  » 22 masten op 1
truck...

… Compacte laadruimte

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte 

22 masten  
per vrachtwagen

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

Aanpassingen > Bel ons voor de mogelijkheden

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

» U kiest de camera.

UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte

22 masten
per vrachtwagen

BOX BATTERY

Plaats hier
uw camera

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten



Mobiele Cameramast met batterij
Bent u op zoek naar mobiele cameramast die volledig
autonoom kan functioneren zonder uitstoot en geluid?
Dan is de BatteryMobile de ideale cameramast voor u. 
Deze cameramast is vooral geschikt voor kortdurende
projecten.

 

Specificatie
Mast Rotatie 350°

Max gewicht op mast 40 kg Lifting mast Handmatig

Hoogte mast 8,5 m Gecertificeerde
windstabiliteit                110 km/u

Batterij
Aantal  4 Oplaadtijd 8 uur

Type AGM (
Looptijd met volle batterij*

130 uur

Power 24V DC         Ingebouwde batterij-oplader 230 V

*afhankelijk van stroomafname

Afmetingen
Interne afmetingen (L x W x H) o.a.

Afm. uitgeschoven (L x W x H) 2320 x 1550 x 8500 mm

Totaal gewicht zonder brandstof 936 kg.

 

   

 … Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

» Verticale verzinkte
mast 8,5 mtr.…

… Eenvoudig op te
richten

  » 22 masten op 1
truck...

… Compacte laadruimte

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte 

22 masten  
per vrachtwagen

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

Aanpassingen > Bel ons voor de mogelijkheden

» U kiest de camera.

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte

14 masten
per vrachtwagen

Plaats hier
uw camera

BATTERY MOBILE

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST



De X-Security Box SmartHybrid...
De SmartHybrid Box is één van onze meest verkochte
cameramasten. Deze hybride en milieuvriendelijke mobiele
cameramast kan tot wel 6 maanden autonoom
functioneren. Dankzij de unieke afstemming tussen motor
en batterij werkt de camera voor het grootste gedeelte op
de batterij. Als de batterij leegraakt gaat automatisch de
motor aan om deze op te laden. Kan ook met stekker
opgeladen worden.

Specificatie
Mast Rotatie 350°

Max gewicht op mast 40 kg Lifting mast Hydraulic

Hoogte mast 8,5 m Gecertificeerde
windstabiliteit                     110 km/u

Motor
Model Kubota Z482 Tankinhoud  150 L

Brandstof Diesel Brandstofverbruik 0.5 l/u

Batterij

Aantal 4 L
(

ooptijd m
 
et volle batterij

76 uur

Type AGM Totale looptijd met volle
brandstoftank
(Gebaseerd
op een afname
van 100 Watt)      2850  uur

Power 24V DC 400 Ah

Oplaadtijd  8 uur

Afmetingen
Interne afmetingen (L x W x H) 410 x 230 x 1110 mm

Afm. uitgeschoven  (L x W x H) 2520 x 2520 x 8500 mm

Totaal gewicht zonder brandstof 1140 kg

  

» Verticale verzinkte
mast 8,5 mtr.…

 

… Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

 … Hydraulisch                                                       

» 22 masten op 1
truck...

 
 … Compacte laadruimte

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte

20 masten
per vrachtwagen

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

Aanpassingen > Bel ons voor de mogelijkheden

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

» U kiest de camera.

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte

22 masten
per vrachtwagen

BOX SMARTHYBRID

Plaats hier
uw camera

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST



De X-Security PowerBox SmartHybrid...
De SmartHybrid Box is één het vlaggeschip onder de
cameramasten. Deze hybride en milieuvriendelijke mobiele
cameramast kan tot wel 6 maanden autonoom 
functioneren. Dankzij de unieke afstemming tussen motor
en batterij functioneerd deze voor het grootste gedeelte op
de batterij en is deze zeer milieuvriendelijk. Door de hoge
omkasting is deze mast vandalismeproof.

 

Specificatie
Mast Rotatie 350°

Max gewicht op mast 40 kg Lifting mast  Manueel

Hoogte mast 8 m Gecertificeerde
windstabiliteit                     110 km/u

Motor
Model Kubota Z482       Tankinhoud                  203 L

Brandstof Diesel Brandstofverbruik 0.5 l/u

Batterij

Aantal 4 L
(

ooptijd met volle batterij
76 uur

Type AGM Totale looptijd met volle
brandstoftank
(Gebaseerd
op een afname
van 100 Watt)       3857 uur

Power 24V DC 400 Ah

Oplaadtijd  8 uur

Afmetingen
Interne afmetingen (L x W x H) 410 x 230 x 1110 mm

Afm. uitgeschoven  (L x W x H) 2360 x 2360 x 5000 mm

Totaal gewicht zonder brandstof            1390 kg

» Verticale verzinkte
mast 8,5 mtr.…

 

… Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

 … Snel op te richten

» 20 masten op 

1 truck...

 
 … Compacte laadruimte

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte

20 masten
per vrachtwagen

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

Aanpassingen > Bel ons voor de mogelijkheden

Plaats hier
uw camera

BOX SMARTHYBRID

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

» U kiest de camera.

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST



Optioneel 

Alleen Batterij

Specificatie
Mast Rotatie 350°

Max gewicht op mast 40 kg Lifting mast Hydraulic

Hoogte mast                               8,5 m           Gecertificeerde
windstabiliteit                     110 km/u

Motor
Model Kubota Z482 Inhoud brandstoftank 222 L

Brandstof Diesel Brandstofverbruik 0.5 l/u

Batterij

Aantal 4 L
(

ooptijd m
 
et volle batterij

76 uur

Type AGM Totale looptijd met volle
brandstoftank (Gebaseerd
op een afname
van 100 Watt)    4218 uur

Power 24V DC 400 Ah

Oplaadtijd  8 uur

Afmetingen
Interne afmetingen (L x W x H) 150 x 270 x 410 mm

Afm. uitgeschoven (L x W x H) 2944 x 2928 x 8500 mm

Totaal gewicht zonder brandstof 1380 kg

* met uitgeschoven stabilisatoren

 

De X-Security Mobile SmartHybrid...
Zoekt u een flexibele verrijdbare cameramast die tot 6 maanden
autonoom kan functioneren? De Mobile SmartHybrid is
milieuvriendelijk, flexibel en overal inzetbaar. Voorzien van
geintegreerde spiraal- en UTP-kabel.

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

» Hybride system met
hoogwaardige AGM
batterijen, generator
en motor voor
een extreem laag
brandstofverbruik.…

…  functioneerd tot 6 
maanden autonoom 
zonder bijtanken

» U kiest de camera.  

  

 … Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

» 8m verticale
hydraulische  mast…

…  Eenvoudig op te 
richten

»  7 masten op 1 truck… …  Compacte laadruimte 

»  Geleverd met 
onderstel voor op de 
snelwegr…

…  Eenvoudig mee te 
nemen en te plaatsen

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte 

7 masten  
per vrachtwagenPlaats hier

uw camera

Aanpassingen >
Bel ons voor de mogelijkheden

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

MOBILE SMARTHYBRID

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST



Specificatie
Mast Rotatie –

Max gewicht op mast 40 kg Lifting mast Handmatig

Hoogte mast                               3,5 m            Gecertificeerde
windstabiliteit 80 km/u

Verplaatsing Elektrisch verrijdbaar onderstel

Motor Batterij generator 12V-38 Ah

Model Yanmar Inhoud brandstoftank 35 L

Brandstof Diesel Brandstofverbruik 0.5 l/u

Batterij

Aantal 2 (
Looptijd met volle batterij

 20 uur

Type  AGM Totale looptijd met volle 
brandstoftank (Gebaseerd
op een afname
van 100 Watt)      875 uur

Power 24V DC 105 Ah

Oplaadtijd 5 uur Optioneel verkrijgbaar

Alleen batterijen

Afmetingen
Interne afmetingen (L x W x H) 250 x 300 x 280 mm

Afm. uitgeschoven (L x W x H) 1350 x 950 x 3500 mm

Totaal gewicht zonder brandstof 490 kg

De X-Security City SmartHybrid....
Deze unieke cameramast is elektrisch verrijdbaar. Dankzij het
hybride system heeft deze cameramast een looptijd van maar
liefst 875 uur zonder bij te tanken!

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

»  Hybride system met 
hoogwaardige AGM 
Batterijen, generator 
en motor voor 
een extreem laag 
brandstofverbruik.…

 … functioneerd tot 2
maanden autonoom
zonder bijtanken

 …  Wij maken de 
camerahouder voor u 
op maat

  » Verticale verzinkte
mast 3,5 mtr…

…  Eenvoudig op te 
richten

»  20 masten op 1 
truck…

…  Compacte laadruimte 

»  Elektrisch verrijdbaar 
onderstel.

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte 

20 masten  
per vrachtwagen

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

Aanpassingen >
Bel ons voor de mogelijkheden

CITY SMARTHYBRID

… Op iedere ondergrond 
verrijdbaar

» U kiest de camera.

Laadoppervlakte

20 masten
per vrachtwagen

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte

20 masten
per vrachtwagen

Plaats hier
uw camera

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten



De X-Security SolarBox SmartHybrid...
Een zonnepaneel van 300W aanvullend op het SmartHybrid
systeem. Dankzij deze samenstelling heeft u de krachtige
combinatie van een groene cameramast die zoveel mogelijk
op zonne-energie functioneert. Tegelijkertijd zal deze
cameramast u nooit in de steek laten door de solide basis
van motor en accupack. Kortom de ideale cameramast voor
heel veel toepasingen.

 

Specificatie
Mast Rotatie 350°

Max gewicht op mast 40 kg Lifting mast  Manueel

Hoogte mast 8 m Gecertificeerde
windstabiliteit                     110 km/u

Motor
Model                 Yanmar L70AE       Tankinhoud                  42 L

Brandstof Diesel Brandstofverbruik 0.5 l/u

Batterij

Aantal 2 L
(

ooptijd met volle batterij*
38 uur

Type AGM Totale looptijd met volle
brandstoftank
(Gebaseerd
op een afname
van 100 Watt)*     1050 uur

* indicatief en afhankelijk van
aantal zonne-uren.

Power 24V DC 130 Ah

Oplaadtijd  9 uur

Afmetingen
Interne afmetingen (L x W x H) o.a.

Afm. uitgeschoven  (L x W x H) 2350x 2540x 8000

Totaal gewicht zonder brandstof            835 kg

 

» Verticale verzinkte
mast 8 mtr.…

 

… Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

 … Snel op te richten

» 20 masten op 

1 truck...

 
 … Compacte laadruimte

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte

20 masten
per vrachtwagen

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

Aanpassingen > Bel ons voor de mogelijkheden

Plaats hier
uw camera

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

SOLARBOX SMARTHYBRID

» U kiest de camera.

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST



Optioneel verkrijgbaar

op aanvraag

Specificatie
Mast Rotatie 350°

Max gewicht op mast 40 kg Lifting mast  Manueel
Hoogte mast                               8 m           Gecertificeerde

windstabiliteit                     110 km/u

Motor
Model Kubota Z482 Inhoud brandstoftank 300 L

Brandstof Diesel Brandstofverbruik 0.5 l/u

Batterij

Aantal 4 (
Looptijd met volle batterij*

                           95 uur

Type AGM Totale looptijd met volle
brandstoftank (Gebaseerd
op een afname
van 100 Watt)* + 5000 uur
* indicatief en afhankelijk van

Power 24V DC 400 Ah

Oplaadtijd  8 uur

Afmetingen
Interne afmetingen (L x W x H) 150 x 270 x 410 mm

Externe afmetingen (L x W x H) 3723 x 1784 x 2640 mm

Totaal gewicht zonder brandstof 1723 kg

 

De SolarMobile SmartHybrid...
Zoekt u een flexibele verrijdbare cameramast
die 6 maanden of langer autonoom kan
functioneren? De SolarMobile SmartHybrid is
een krachtige combinatie van is 1005 Watt aan
zonnepanelen, motor en batterij.  zeer geschikt
voor langdurige projecten.

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

» Hybride system met
hoogwaardige AGM
batterijen en motor 
voor een extreem 
laag
brandstofverbruik.…

 … functioneerd tot +6
maanden autonoom
zonder bijtanken

» U kiest de camera.  

  

 … Wij maken de
camerahouder voor u
op maat

» 8m verticale mast…  

  

 

… Eenvoudig op te

richten
» 4 masten op 1 truck… … Compacte laadruimte

» Geleverd met
onderstel voor op de
snelweg…

…  Eenvoudig mee te 
nemen en te plaatsen

Plaats hier
uw camera

Aanpassingen >
Bel ons voor de mogelijkheden

SOLAR SMARTHYBRID

NOTE: Deze mast wordt 
zonder camera’s, routers, 
etc. geleverd. Wij leveren 
alleen de hardware

Laadoppervlakte

4 masten
per vrachtwagen

Plaats hier
uw camera

Uw 
beveiligingscomponenten

veilig afgesloten

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE MAST



Optioneel

Van afstand systeem inlezen

Specificatie
Generator
Model                  Sincro EK2MCT 
Output                                    6 Kva

Motor
Model Kubota Z482 

Batterij
Aantal 4 
Type                 Lithium (2000 cycli)

Power                        48V DC 100 

Ah Oplaadtijd                  4,30 uur

Overige
Afmetingen  (L x W x H) 	        1780 x 1080 x 1370  mm.
Gewicht 	 	 	        650 kg.

Outlet socket                                  16A / 32A 230V

De X-Security SmartHybrid generator 6 Kva
Uw bestaande cameramasten voorzien van een zuinige
stroomvoorziening? Met de X-Security SmartHybrid generator heeft 
u een unieke  en milieuvriendelijke oplossing. Het grootste gedeelte 
van de tijd zal uw cameramast functioneren op de ingebouwde 
lithium batterij die gevoed wordt door het zonnepaneel. Als de 
batterijen leeg zijn start de motor automatisch op voor het opladen. 
De batterijen kunnen uiteraard ook met stekker opgeladen worden.

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

  … Lange autonome
werking voor uw
mobiele
cameramast.

  » Met of zonder
zonnepaneel

...Volledig afgestemd
op uw wensen.

» Zonnepaneel

 

Aanpassingen >
Bel ons voor de mogelijkheden

GENERATOR SMARTHYBRID

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE ENERGIE

...Één van de meest
betrouwbare motoren
in de markt

» Kubota
watergekoelde
dieselmotor

...200W

Looptijd batterij
100W                                  +40 uur

600W 	 6 uur

750W                                     4 uur

Standaard opties
dubbelwandige brandstoftank

Ingebouwde oplader

Switch voor batterij / motor

Heftruckpockets

Centraal hijsoog

Uitneembaar batterypack

6 Kva

» Hybride system met
hoogwaardige lithium
batterijen, generator en
motor voor een extreem
laag brandstofverbruik.…

SmartHybrid  techniek
met zonnepaneel



Optioneel

Van afstand systeem inlezen

Specificatie
Generator
Model           Zanardi PE28-2VS4
Output                                  10 Kva

Motor
Model Kubota D1105

Batterij
Aantal 4
Type                 Lithium (2000 cycli)

Power                    48V DC 200 Ah

Oplaadtijd 5,30 uur

Overige
Afmetingen (L x W x H) 	  2200 x 1110 x 1450 mm.
Gewicht 	 	 	  1050 kg.

Outlet socket                                  16A / 32A 230V

De X-Security SmartHybrid generator 6 Kva
Uw bestaande cameramasten voorzien van een zuinige 
stroomvoorziening? Met de X-Security SmartHybrid generator heeft 
u een unieke  en milieuvriendelijke oplossing. Het grootste gedeelte 
van de tijd zal uw cameramast functioneren op de ingebouwde 
lithium batterij die gevoed wordt door het zonnepaneel. Als de 
batterijen leeg zijn start de motor automatisch op voor het 
opladen. De batterijen kunnen ook met stekker opgeladen worden.

EIGENSCHAPPEN VOORDELEN

  … Lange autonome
werking voor uw
mobiele
cameramast.

  » Met of zonder
zonnepaneel

...Volledig afgestemd
op uw wensen.

» Zonnepaneel

 

Aanpassingen >
Bel ons voor de mogelijkheden

GENERATOR SMARTHYBRID

SECURITY
UW CAMERASYSTEEM
ONZE ENERGIE

...Één van de meest
betrouwbare motoren
in de markt

» Kubota
watergekoelde
dieselmotor

...200W

Looptijd batterij
100W                                  +75 uur

1200W 	 6 uur

1500W                                   4 uur

Standaard opties
dubbelwandige brandstoftank

Ingebouwde oplader

Switch voor batterij / motor

Heftruckpockets

Centraal hijsoog

Uitneembaar batterypack

10 Kva

» Hybride system met 
hoogwaardige lithium
batterijen, generator en 
motor voor een extreem 
laag brandstofverbruik.…

SmartHybrid  techniek
met zonnepaneel



SECURITY

Trime North B.V.
 
Florijnstraat 13 – 15
2988 CL Ridderkerk

T: +31 (0) 85 021 82 55
E: info@trime-north.com

De mobiele cameramasten en energiesystemen van Trime zijn continu in ontwikkeling. De opgegeven brandtijd van de batterijen is indicatief
en afhankelijk van de energieafname en aantal zonne-uren. Om die reden kunnen aan deze brochure geen rechten ontleend worden over de
specificaties en afbeeldingen.




