Polski producent innowacyjnych rozwiązań dla CCTV
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2. Walizki akumulatorowe dla Służb Specjalnych
3. Mobilne wieże CCTV z akumulatorami i 4G/LTE
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Cennik CAMSAT 2021

NOWOŚCI 2021
ZAWSZE
PROFESJONALNE I
BEZPRZEWODOWE

Nieustannie wzbogacamy ofertę by
przedstawić jak najbardziej
funkcjonalne rozwiązania CCTV.
Wszystkie są zainspirowane
potrzebami klientów.

Nadajnik 4G/LTE do kamer IP z dwoma portami PoE
GlobalCAM-4.5G 2PoE zrealizuje bezprzewodowe i bezpośrednie
połączenie na żywo, wielu kamer IP z rejestratorem NVR przez sieć
internetową 4G/LTE. [cennik nr 1. Nadajniki do kamer CCTV]

Budowa i brak kasku !!!
ALARM + ZDJĘCIE + NAGRANIE + SMS
iConstrutionCAM BHP - Kamery mobilne do zdalnego podglądu
placów budów z automatycznym wykrywaniem braku kasku
ochronnego. [cennik nr 4 Kamery budowlane]

Mobilne wieże do wideo-monitoringu iCAM-Tower
Przeznaczony dla firm budowlanych, farm fotowoltaicznych i Straży
Miejskich. Pełny wideo-monitoringi rozłożysz i uruchomisz w 20min.
Nie potrzebujesz zasilania ani okablowania. Zrealizujesz
bezprzewodowy monitoring w promieniu 200m od wieży. iCAMTower jest wyposażony we wszystko co jest potrzebne do działania:
akumulatory, solary, zapis wideo 30 dni, transmisję na żywo, alarm...
[cennik nr 3 Wieże obserwacyjne - TOWER]

Walizka akumulatorowa z mikro kamerami
4G/LTE i czterema portami PoE
Profesjonalny wideo-monitoring w kompaktowym wydaniu
CaseCAM-PRO przeznaczona dla Straży Miejskich i Straży
Leśnych. Ukryta lub zakopana w gruncie skutecznie pozwala
zwalczać nielegalne wysypiska śmieci i przestępczość.
[cennik nr 2. Walizki LTE CaseCAM-PRO]

Całoroczne zasilanie solarne do CCTV
iCAM-Solar365 przeznaczony do stałych i mobilnych punktów
wideo-monitoringu CCTV bez dostępu do zasilania.
[cennik nr 6. Zasilanie solarne do CCTV]

1. Cennik systemów bezprzewodowych do kamer CCTV
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 5466, Pomoc techniczna 24h: 505 272 224 camsat@camsat.com.pl

l.p.

Index

Model

Zdjęcie

Opis i zalety produktu

Parametry techniczne i zawartość

A
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B

589 zł

B

629 zł

Profesjonalne jednostki bezprzewodowe do kamer IP – RADIO 5GHz oraz LTE/4G
RADIO 5GHz – Bezprzewodowe systemy transmisji do połączenia kamer IP z rejestratorami NVR – Rodzina urządzeń CDS-6IP xx
Niepłatne pasma pracy 5,2GHz, 5,6GHz, 5,8GHz – zasięg 2km

CDS-6IP eco
1.01

8001

TOP – Produkt bardzo
popularny

CDS-6IP eco Solar+

1.02

8001b

Pobór prądu tylko
3,5W. Przeznaczony
do punktów
solarnych.

Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP (wersja "eco" Opis: System radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji wszystkich sygnałów pomiędzy kamerami IP a
z korzystniejszymi rabatami z grupy B).
rejestratorem NVR lub siecią LAN (priorytet: audio-wideo, PTZ oraz wszystkie pozostałe dane z i do kamer IP CCTV); 2 porty LAN –
umożliwia bezpośrednie podłączenie dwóch kamer IP do każdej jednostki. Możliwość sparowania aż 8 nadajników do jednego odbiornika.
Funkcjonalności:
Bardzo prosty w ustawieniu, specjalny system konfiguracyjny iCAMSAT-OS z automatycznym testowaniem poprawności ustawień.
* 2 porty LAN bez PoE
Błyskawiczny i prosty w konfiguracji – ustawienie tylko dwóch parametrów gwarantuje uruchomienie pełnego łącza radiowego. Wymaga
* Transmisji bezprzewodowa z dowolnej kamery IP o rozdzielczości do widzialności optycznej anten – LOS.
16Mpix
Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie.
* Zasięg z drugą taką samą jednostką lub z CDS-6IP 3PoE – 2km
* Zasięg z CDS-6IP/SMA i anteną kierunkową AK28-HV – 5km
Parametry: 2 porty LAN, 300Mbps, 5,1-5,6-5,8GHz, 16 kanałów pracy, zasilanie: 12-24V DC oraz PoE24V, antena wbudowana 14dBi
* Ciągła przepustowość BITRATE w czasie rzeczywistym do 63M bitrate 60°, moc 27dBi 500mW, zasięg 2km, IP55, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z portów nadajnika * Kompatybilny z całą rodziną CDS-6IP
NIE, najnowsze kodowanie radiowe WPA-2PSK, UTP <100m. Pobór prądu: 11W, waga: 420g, temperatura pracy -20°C ÷ +55°C
Odległość a transmisja bitrate: [łączne bitrate – odległość LOS]
63M bitrate – 100m,
59M bitrate – 500m,
48M bitrate – 1000m,
33M bitrate – 1500m,
12M bitrate – 2000m

W zestawie: • Moduł CDS-6IP "eco" x1 • uchwyt opaskowy / zaciskowy do masztu x1 • zasilacz PoE24V x1
Dobór: Do mostu typu punkt-punkt potrzebujesz 2 jednostki (1x Tx i 1x Rx). Do dwóch mostów z tego samego kierunku potrzebujesz 3
jednostki (2x Tx i 1x Rx). Do 3 mostów z różnych kierunków potrzebujesz 6 jednostek (3x Tx i 3x Rx)
Może się także przydać: Switch PoE np. X-CAM switch II PoE+ wersja 4x, 8x PoE lub ze światłowodem. Mocowanie regulowane do
ściany MTS-1D, MT-2D.

Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP (wersja "eco" Opis: System radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji wszystkich sygnałów pomiędzy kamerami IP a
z korzystniejszymi rabatami z grupy B oraz niskim poborem
rejestratorem NVR lub siecią LAN (priorytet: audio-wideo, PTZ oraz wszystkie pozostałe dane z i do kamer IP CCTV); 2 porty LAN –
prądu).
umożliwia bezpośrednie podłączenie dwóch kamer IP do każdej jednostki. Możliwość sparowania aż 8 nadajników do jednego odbiornika.
Bardzo prosty w ustawieniu, specjalny system konfiguracyjny iCAMSAT-OS z automatycznym testowaniem poprawności ustawień.
Funkcjonalności:
Błyskawiczny i prosty w konfiguracji – ustawienie tylko dwóch parametrów gwarantuje uruchomienie pełnego łącza radiowego. Wymaga
* 2 porty LAN bez PoE (UWAGA: porty PoE występują w systemach
widzialności optycznej anten – LOS. Bardzo niski pobór prądu 3,5W.
CDS-6IP 3PoE)
Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie.
* Transmisji bezprzewodowa z dowolnej kamery IP o rozdzielczości do
16Mpix
Parametry: 2 porty LAN, 300Mbps, 5,1-5,6-5,8GHz, 16 kanałów pracy, zasilanie: 12-24V DC oraz PoE24V, antena wbudowana 14dBi
* Zasięg z drugą taką samą jednostką lub z CDS-6IP 3PoE – 2km
60°, moc 27dBm 500mW, zasięg 2km, IP55, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z portów nadajnika
* Zasięg z CDS-6IP/SMA i anteną AK28-HV - 5km
– NIE, najnowsze kodowanie radiowe WPA-2PSK, UWAGA: Maksymalna prędkość transmisji 20M bitrate
* Ciągła przepustowość BITRATE w czasie rzeczywistym do 20M bitrate
* Kompatybilny z całą rodziną CDS-6IP
W zestawie: • Moduł CDS-6IP "eco Solar+" x1 • uchwyt opaskowy / zaciskowy do masztu x1 • zasilacz PoE24V x1
Odległość a transmisja bitrate: [łączne bitrate – odległość LOS]
20M bitrate – 1000m,
20M bitrate – 1500m,
12M bitrate – 2000m

Dobór urządzeń: Do mostu typu punkt-punkt potrzebujesz 2 jednostki (1x Tx i 1x Rx). Do dwóch mostów z tego samego kierunku
potrzebujesz 3 jednostki (2x Tx i 1x Rx). Do 3 mostów z różnych kierunków potrzebujesz 6 jednostek (3x Tx i 3x Rx)
Może się także przydać: Switch PoE np. X-CAM switch II PoE+ wersja 4x, 8x PoE lub ze światłowodem. Mocowanie regulowane do
ściany MTS-1D, MT-2D.

1. Cennik systemów bezprzewodowych do kamer CCTV
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 5466, Pomoc techniczna 24h: 505 272 224 camsat@camsat.com.pl

l.p.
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Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP z trzema
portami PoE+ oraz z możliwością zasilania bezpośrednio ze
switcha PoE.
Funkcjonalności:
* 3 porty LAN z PoE+
* 30W/port, 90W na całość
* 48V, 12-24V DC, PoE
* Możliwość zasilania jednostki bezpośrednio ze switcha PoE
* ...pozostałe funkcje identycznie jak w CDS-6IP "eco"
* Kompatybilny z całą rodziną CDS-6IP
1.03

8009

Główna grupa
PRO

B

Grupa ECO

C

Akcesoria

Rabat

Cena detal
netto

A

690 zł

Opis: Jednostka o parametrach jak CDS-6IP eco lecz posiadająca 3 porty PoE do zasilania kamer bezpośrednio z jednostki radiowej.
Dodatkowo jednostka radiowa może być zasilana z dowolnego switcha PoE w standardzie 802.3at/af lub zasilacza PoE. Pozostałe
parametry jak w CDS-6IP "eco"
Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie.
Parametry: 3 porty PoE/LAN, 300Mbps, 5,1-5,6-5,8GHz, 16 kanałów pracy, zasilanie: 12-24V DC, 48V DC, PoE, antena wbudowana
14dBi 60°, moc 27dBm 500mW, zasięg 2km, IP65, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z portów
nadajnika - TAK, wydajność prądowa 30W/port – 90W na całość, standard PoE - 802.3at/af, zasilany z 12V-24V DC (bez PoE w portach),
PoE i 48V DC (z PoE), UTP <100m. Pobór prądu samej jednostki radiowej: 11W, waga: 420g, temperatura pracy -20°C ÷ +55°C
W zestawie: • Moduł CDS-6IP 3PoE x1 • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x1 • zasilacz PoE48V/24W
Dobór: Do mostu typu punkt-punkt potrzebujesz x2 jednostki (1x Tx i 1x Rx). Do dwóch mostów z tego samego kierunku potrzebujesz 3
jednostki (2x Tx i 1x Rx).

CDS-6IP 3PoE

A

Może się także przydać: ZS-48/3 – zasilacz stabilizowany 48V DC 3A; jednostka odbiorcza CDS-6IP eco. Mocowanie regulowane do
ściany MTS-1D, MT-2D.

1.04

8002

CDS-6IP Multi PoE

PRODUKT ARCHIWALNY
Zastąpiony nowym modelem CDS-6IP 3PoE

Zastąpiony nowym modelem CDS-6IP 3PoE – INDEX 8009

Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP ze złączami
SMA do anten zewnętrznych

Opis: Jednostka o parametrach jak CDS-6IP eco lecz oprócz wbudowanej anteny wewnętrznej posiada dodatkowo złącza RP-SMA do
anteny zewnętrznej. Umożliwia to zwiększenie przepustowości oraz zasięgu pracy, jak również zastosowanie anteny dookólnej. Pozostałe
parametry jak w CDS-6IP eco.
Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie.

980 zł

Funkcjonalność:
* Złącza RP-SMA do podłączenia akcesoryjnej anteny zewnętrznej
* ...pozostałe funkcje identycznie jak w CDS-6IP "eco"

1.05

8003

CDS-6IP/SMA

Parametry: 2 porty LAN, 300Mbps, 5,1-5,6-5,8GHz, 16 kanałów pracy, zasilanie: 12-24V DC oraz PoE24V, antena wbudowana 14dbi 60
stopni, moc 27dbm 500mW, zasięg 2km, IP55, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z portów
nadajnika - NIE, gniazdo antenowe 2x RP-SMA. UTP <100m. Pobór prądu: 11W, waga: 600g, temperatura pracy -20°C ÷ +55°C
W zestawie: • Moduł CDS-6IP SMA x1 • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x1 • zasilacz PoE24V x1

A

674 zł

B

728 zł

Może się także przydać: Antena AK-28HV, AP-13HV

RADIO 5GHz – Bezprzewodowe systemy transmisji z kamer IP – Rodzina urządzeń CDS-EasyIP xx
Niepłatne pasma pracy: 5,2GHz, 5,8GHz – zasięg 3km

Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP ustawiana
mikroprzełącznikami DIP – bez użycia komputera (wersja "eco" z
korzystniejszymi rabatami z grupy B).

CDS-EasyIP eco
1.06

8004

TOP – Produkt bardzo
popularny

Funkcjonalność:
* 2 porty LAN bez PoE
* Transmisja bezprzewodowa z dowolnej kamery IP o rozdzielczości do
16Mpix
* Zasięg z drugą, taką samą jednostką – 3 km
* Błyskawiczne i łatwe ustawienia za pomocą nastawników DIP
* Ciągła przepustowość BITRATE w czasie rzeczywistym do 70M bitrate
Odległość a transmisja bitrate: [łączne bitrate – odległość LOS]
70M bitrate – 100m,
68M bitrate – 500m,
60M bitrate – 1000m,
50M bitrate – 1500m,
40M bitrate – 2000m,
30M bitrate – 2500m,
12M bitrate – 3000m

Opis: System radiowy w obudowie hermetycznej do bezprzewodowej transmisji wszystkich sygnałów pomiędzy kamerami IP a
rejestratorem NVR lub siecią LAN (priorytety transmisji: audio-wideo, PTZ oraz wszystkie pozostałe dane z i do kamer IP CCTV); 2 porty
LAN – umożliwia bezpośrednie podłączenie dwóch kamer IP do każdej jednostki. Możliwość sparowania 4 nadajników do jednego
odbiornika. Wyjątkowo prosty w ustawieniu i uruchomieniu, nie wymaga komputera do ustawień. Tryb pracy nadajnik / odbiornik oraz
kanał pracy wybiera się nastawnikami DIP. Wymaga widzialności optycznej anten – LOS.
Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie.
Parametry: 2 porty LAN, 300Mbps, 5,2 i 5,8Hz, 16 kanałów pracy, zasilanie w standardzie PoE 802.af oraz Passive PoE 48V, antena
wbudowana 16dBi 30°, moc 27dBm 500mW, zasięg 3km, IP65, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z
portów nadajnika – NIE, najnowsze kodowanie radiowe WPA-2PSK, UTP <100m. Pobór prądu: 6W, waga: 610g, temperatura pracy
-20°C ÷ +70°C
W zestawie: • Moduł CDS-EasyIP eco x1 • uchwyt opaskowy / zaciskowy do masztu x1 • zasilacz PoE 48V/24W x1
Dobór: Do mostu typu punkt-punkt potrzebujesz 2 jednostki (1x Tx i 1x Rx). Do dwóch mostów z tego samego kierunku potrzebujesz 3
jednostki (2x Tx i 1x Rx). Do 3 mostów z różnych kierunków potrzebujesz 6 jednostek (3x Tx i 3x Rx)
Może się także przydać: Switch PoE np. X-CAM switch II PoE+ wersja 4x, 8x PoE lub ze światłowodem.

1. Cennik systemów bezprzewodowych do kamer CCTV
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 5466, Pomoc techniczna 24h: 505 272 224 camsat@camsat.com.pl

l.p.
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Jednostka mostu bezprzewodowego do kamer IP ustawiana
mikroprzełącznikami DIP, z jednym portem PoE.
Funkcjonalność:
* 2 porty LAN w tym jeden port z PoE do zasilania kamery IP
* Wydajność 15W/port
* ...pozostałe funkcje identycznie jak w CDS-EasyIP eco

Parametry techniczne i zawartość

A

Główna grupa
PRO

B

Grupa ECO

C

Akcesoria

Rabat

Cena detal
netto

A

828 zł

A

848 zł

Opis: Jednostka o parametrach jak CDS-EasyIP eco lecz posiadająca 1 port z PoE do zasilania kamery bezpośrednio z jednostki radiowej.
Dodatkowo jednostka radiowa może być zasilana z dowolnego switcha PoE w standardzie 802.3at/af lub zasilacza Passive PoE48V.
Zasilacz dostarczony w zestawie o mocy 24W zasili również kamerę IP o mocy do 15W. Pozostałe parametry jak w CDS-EasyIP eco
Przedłużona gwarancja do 36 miesięcy w cenie.
Parametry: 2 porty LAN, 300Mbps, 5,2 i 5,8Hz, 16 kanałów pracy, zasilanie w standardzie PoE 802.af oraz Passive PoE 48V, antena
wbudowana 16dBi 30°, moc 27dBm 500mW, zasięg 3km, IP65, obsługuje kamery IP aż do 16Mpix, zasilanie kamery PoE bezpośrednio z
portu nadajnika – TAK, najnowsze kodowanie radiowe WPA-2PSK, UTP <100m. Pobór prądu: 6W, waga: 640g, temperatura pracy
-20°C ÷ +70°C
W zestawie: • Moduł CDS-EasyIP PoE x1 • uchwyt opaskowy/zaciskowy do masztu x1 • zasilacz PoE 48V/24W x1

1.07

8005

CDS-EasyIP PoE

Dobór: Do mostu typu punkt-punkt potrzebujesz 2 jednostki (1x Tx i 1x Rx). Do dwóch mostów z tego samego kierunku potrzebujesz 3
jednostki (2x Tx i 1x Rx). Do 3 mostów z różnych kierunków potrzebujesz 6 jednostek (3x Tx i 3x Rx)
Może się także przydać: Switch PoE np. X-CAM switch II PoE+ wersja 4x, 8x PoE lub ze światłowodem.

LTE/4G/3G – Bezprzewodowe systemy transmisji do kamer IP przez sieć 4G/LTE
Umożliwia bezprzewodową transmisję z kamer IP do rejestratora NVR podłączonego do sieci Internet.
Przemysłowy, zewnętrzny nadajnik 4G/LTE do kamer IP z
dwoma portami PoE+

GlobalCAM-4.5G 2PoE
1.08

8010

NOWOŚĆ 2021
LTE z portami PoE

simCAM_PA
1.09

1110

1.10

1.11

1111

1130a
1130b
1130c
1130d

Płynna transmisja:
* 4-5 kamer IP do zdalnego NVR przez sieć Internet
* 2 porty PoE do zasilania kamer IP (30W/port)
* NLOS – pracuje bez widzialności optycznej i z wnętrza budynków na Zawiera: Nadajnik 4G, anteny dookólne, opaski montażowe do masztu, zasilacz pasywny PoE24V. Uwaga – nie zawiera zasilacza 48V
bardzo duże odległości
niezbędnego do zasilania kamer IP przez porty PoE.
* Zdalna łączność jak po przewodzie – łączy transparentnie kamery
IP z dowolnym rejestratorem NVR/VMS przez Internet zachowując
Może się także przydać: Karta simCAM, ZS-48/3 – zasilacz stabilizowany 48V DC 3A
100% funkcjonalności kamer.
* Podgląd z CCTV na żywo na komórkach i komputerach

Karta SIM LTE do kamer – operator Plus PL
* Bez limitu transmisji
* Stały adres IP
* Otwarty dostęp z zewnątrz
* Opłata miesięczna – abonament dla firm i instytucji

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE dostępną na obszarze pracy. Umożliwia pełny zdalny dostęp do
kamery, np. podgląd HD, rejestrację, sterowanie przez 24h/dobę przez cały miesiąc – najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do
kamery w identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN, P2P ani Chmur. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz.
Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią Plus.
Wysyłanie SMS: Nie.
Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego. Karta w abonamencie dostępna tylko dla firm i instytucji.
Umowa na 12 miesięcy

Karta SIM LTE do kamer – operator Plus PL
* Bez limitu transmisji
* Stały adres IP
* Otwarty dostęp z zewnątrz
* Opłata roczna

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd HD,
rejestrację, sterowanie przez 24h/dobę przez cały miesiąc – najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w identyczny
sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN, P2P ani Chmur. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. Wykorzystuje pokrycie i
zasięg zgodny z siecią Plus.
Wysyłanie SMS: Nie.
Podana cena dotyczy jednorazowej opłaty za rok.
Umowa na 12 miesięcy

abonamentowa

simCAM_P1R
roczna

simCAM-Rent

Parametry: 2 porty LAN z PoE+, bardzo łatwa obsługa i uruchomienie, prędkość transmisji max. 50/150Mbps, zalecany zasięg minimum
"dwie kreski LTE", zalecany strumień z kamer do 4-5M bitrate, zasilanie 12V DC, 48V DC, PoE48V, PoE24V, gniazdo 1x standard micro
SIM, współpracuje z dowolną kartą internetową SIM w UE – polecana karta simCAM lub inna karta ze stałym adresem IP, wbudowana
antena kierunkowa LTE, Wi-Fi, zastosowanie zewnętrzne IP65, UTP <100m. Pobór prądu: 8W, waga: 260g, temperatura pracy -40°C ÷
+80°C

Krótkoterminowe wypożyczenie karty SIM LTE do kamer IP,
Opis: Parametry identyczne jak karta SIMcam o indeksie 1110. O dostępność kart zapytaj się w dziale handlowym CAMSAT.
modemów i nadajników bezprzewodowych LTE – operator PLUS
GSM
Index 1130a – wersja SIMcam na okres 1 miesiąca
Index 1130b – wersja SIMcam na okres 2 miesięcy
Index 1130c – wersja SIMcam na okres 3 miesięcy
Index 1130d – wersja SIMcam na okres 6 miesięcy

76,- miesięcznie

-

Opcje:
300SMS:
+40,-/mc
100SMS:
+25,-/mc

890,- za rok

C

-

Opcje:
300 SMS: +480zł
netto
100 SMS: +300zł
netto

139,-/ mc
278,-/ 2 mc-e
390,-/ 3 mc-e
560,-/ 6 mc-y
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CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
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Index

Model

Zdjęcie

A

Główna grupa
PRO

B

Grupa ECO

C

Akcesoria

Rabat

Cena detal
netto

C

49 zł

C

159 zł

C

59 zł

C

49 zł

Zysk: Antena dookolna MIMO 13 dBi z podwójną polaryzacją HV.
Przeznaczenie: do pracy dookolnej, kompatybilna z jednostkami bezprzewodowymi ze złączami.
Kąt pracy: H(360°H/7°V) V(7°H/360°V).
Zestaw zawiera: • antena • przewód antenowy D=1,5m x2 szt.

C

599 zł

Zysk: Antena kierunkowa, transparentna MIMO 28 dBi z podwójną polaryzacją HV.
Przeznaczenie: do zwiększania zasięgu oraz przepustowości w jednostkach radiowych IP ze złączami SMA.
Kąt pracy: 7°H/7°V.
Zestaw zawiera: • antena • przewód antenowy D=1,5m x2 szt.

C

799 zł

A

298 zł

C

46 zł

C

49 zł

A

1 790 zł

Opis i zalety produktu

Parametry techniczne i zawartość

Zasilacze

1.12

9059

ZS-PoE/24W

1.13

9051b

ZS-48/3

1.14

9052

ZS-12/5

1.15

9058

ZS-12/2

Zasilacz PoE passive 48V 24W
Przeznaczony do:
* kamer IP
* urządzeń zasilanych w standardzie PoE
* jednostek radiowych z rodziny CDS-EasyIP

Parametry: PoE z napięciem 48V, 24W, 0,5A, wtyk RJ45 x2 (PoE i LAN), wymiary 150x82x55 [mm]

Zasilacz DC 48V 3A 120W
Przeznaczony do:
* jednostki LTE GlobalCAM-4.5G 2PoE
* jednostki radiowej CDS-6IP 3PoE

Parametry: 48V DC, 120W, 3A, wtyk DC 2.1/5.5, wymiary 160x90x65 [mm]

Zasilacz DC 12V 5A

Parametry: 12V DC, 5A, wtyk DC 2.1/5.5, wymiary 91x53x31 [mm]

Zasilacz DC 12V 2A

Parametry: 12V DC, 2A, wtyk DC 2.1/5.5, wymiary 91x53x31 [mm]

Anteny do jednostek radiowych IP
Antena dookólna do modułów radiowych IP/SMA
1.16

9053

AP13-HV

Kompatybilna z:
* CDS-6IP/SMA

Antena kierunkowa do modułów radiowych IP/SMA
1.17

9054

AK28-HV

Kompatybilna z:
* CDS-6IP/SMA

Akcesoria
Hermetyczny konwerter zasilania ze standardu switchy PoE
(48V) do standardu PoE24V (24V)

1.18

9057

PoER-24h

Parametry:
• wejście zasilania DC 35-48V (listwa zaciskana)
• 1 wyjście LAN i zasilania 48V do kamery IP w standardzie PoE IEEE802.3af.
• 1 wyjście LAN i zasilania 24V do modułu radiowego IP
• Opcjonalne wejście zasilania RJ45 do zasilacza Passive PoE 48V (Uwaga – port nie przekazuje LAN)
Zawiera:• Uchwyt regulowany x1 szt. • Mocowanie cybantowe do masztu x1 szt.

1.19

9055

MT-2D
(uchwyt 2D)

1.20

9056

MTS-1D
(stalowe mocowanie
u-kształtne)

Uchwyt uniwersalny, plastikowy do wszystkich systemów
hermetycznych CAMSAT.

Uchwyt ścienny, stalowy do wszystkich systemów
hermetycznych CAMSAT.

Parametry: Montaż do słupa / masztu lub ściany, kąt regulacji: +30° do góry; -30° w dół; 60° w lewo i 60° w prawo.
Zawiera:• Uchwyt regulowany x1 szt. • Mocowanie cybantowe do masztu x1 szt.

Parametry: Montaż do ściany, kąt regulacji: 90° w lewo i 90° w prawo.
Zawiera: • Uchwyt stalowy typu "U" x1 szt.

WINDY – Zestawy bezprzewodowe do wind i dźwigów
Zestaw bezprzewodowy do wind i dźwigów.
Bezprzewodowo łączy kamery IP zainstalowane w windach z punktem
odbiorczym w maszynowni lub na dnie szybu.

1.21

8007

CDS-LiftIP
(zestaw = 2 szt.)

Zestaw do jednej windy zawierający nadajnik i odbiornik bezprzewodowy do kamer IP.
Specjalny, cyfrowy system odporny na zakłócenia panujące wewnątrz szybu windowego. Transmisja do 4 kamer IP po 16Mpix każda.
Dwa porty LAN w tym jeden z PoE do zasilania kamery IP. Kompatybilny z dowolną kamerą IP.
Parametry: 2x port LAN w tym 1xPoE, zasięg 250m, długość przewodów sieciowych UTP <100m, zasilanie z PoE48V. Pobór prądu: 6W,
waga: 660g, temperatura pracy -20°C ÷ +70°C.
W zestawie: • Moduł radiowy x2szt. • Zasilacz wtyczkowy 230V AC / PoE 48V x2szt. • Cybant montażowy x2 szt. • Uchwyt MTS-1D
x2szt.

1. Cennik systemów bezprzewodowych do kamer CCTV
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
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Index

Model

Zdjęcie

Opis i zalety produktu

Parametry techniczne i zawartość

A

Główna grupa
PRO

B

Grupa ECO

C

Akcesoria

Rabat

Cena detal
netto

A

890 zł

A

898 zł

A

868 zł

A

799 zł

A

980 zł

Do kamer analogowych o rozdzielczości do 2Mpix w standardzie CVI, TVI i AHD
Zestaw bezprzewodowy do kamer analogowych o rozdzielczości Opis: Zestaw transmituje analogowy sygnał wideo z kamer w standardzie CVI, TVI i AHD o rozdzielczości do 2Mpix. Nadajnik jak i
odbiornik posiadają porty wideo BNC. Uwaga: zestaw nie transmituje sygnału sterującego kamerą ani PTZ.
do 2Mpix

1.22

7001

CAM-Analog2.0
(CVI, TVI, AHD)

Funkcjonalności:
* Transmisja bezprzewodowa z kamer analogowych 2Mpix:
- CVI (np. Dahua, BSC)
- TVI (np. Hikvision)
- AHD (np. Novus)
* zasięg LOS 500m
* 5,8GHz
* transmituje jeden obraz na jednym kanale pracy
* możliwość wybrania jednego z dwóch kanałów pracy na terenie EU

Parametry: rozdzielczość 2Mpix, CVI, TVI, AHD, zasięg w niezakłóconym otoczeniu 500m LOS, 5,8GHz, 2 kanały pracy CE, 6 kanałów
pracy dostępnych w innych krajach, 1x BNC, 12V DC (Tx – 800mA, Rx – 500mA), wybór kanału pracy nastawnikami DIP, IP65, anteny
wbudowane kierunkowe. Pobór prądu: Tx – 10W, Rx – 6W waga: Rx – 580g, Tx – 470g, temperatura pracy -20°C ÷ +55°C
Zawiera: nadajnik radiowy, odbiornik radiowy, uchwyt masztowy. Uwaga – nie zawiera zasilacza.
Polecane akcesoria: Zasilacz ZS-12/2, CD04 do sterowania kamerą PTZ.
Zastępuje: zestaw CAM-Analog2.0 zastępuje poprzednie systemy do kamer analogowych tj: rodzinę urządzeń CAM8-AHD,
CAM-TVI/AHD2.0, QARA CVI których masowa produkcja została zakończona.

Do kamer analogowych niskiej rozdzielczości PAL i CVBS

CAM-5816h
1.23

7002

TCO-5807h
1.24

7003

Hermetyczny, bezprzewodowy zestaw do transmisji obrazu z
Parametry: Rozdzielczość PAL, zasięg w niezakłóconym otoczeniu 2000m LOS, 5,8GHz, 8 kanałów pracy, 1x BNC, 12V DC (Tx-500mA,
kamer analogowych w standardzie PAL/CVBS – 8 kanałów pracy Rx-500mA), wybór kanału pracy nastawnikami DIP, IP65, anteny wbudowane kierunkowe. Pobór prądu: 6W, waga: Rx – 590g,
Tx – 470g, temperatura pracy -20°C ÷ +50°C
Funkcjonalności:
* Transmisja bezprzewodowa z kamer analogowych PAL
Zawiera: nadajnik i odbiornik ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe. Uwaga – nie zawiera zasilacza.
* 8 kanałów pracy
* 5,8GHz
* Zasięg 2km
Hermetyczny, bezprzewodowy zestaw do transmisji obrazu z
Parametry: Rozdzielczość PAL, zasięg w niezakłóconym otoczeniu 1500m LOS, 5,8GHz, 7 kanałów pracy, 1x BNC, 12V DC (Tx – 500mA,
kamer analogowych w standardzie PAL/CVBS – 7 kanałów pracy Rx – 500mA), wybór kanału pracy nastawnikami DIP, IP65, anteny wbudowane kierunkowe. Pobór prądu: 6W, waga: Rx – 590g,
Tx – 440g, temperatura pracy -20°C ÷ +55°C
Funkcjonalności:
Zawiera: nadajnik i odbiornik ze zintegrowanymi antenami kierunkowymi, uchwyty masztowe. Uwaga – nie zawiera zasilacza
* Transmisja bezprzewodowa z kamer analogowych PAL
* 7 kanałów pracy
* 5,8GHz
* Zasięg 1,5km

Sterowanie PTZ kamer analogowych przez interfejs RS485
Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na Opis: Bezprzewodowy system sterujący do kamer obrotowych PTZ na ponad 6 km. Kompatybilny z kamerami analogowymi PAL, CVBS,
ponad 6 km. Przeznaczony do kamer PAL, CVBS, AHD, CVI i TVI AHD, CVI i TVI zawierającymi interfejs RS-485. Przesyła dwukierunkowo sygnały RS485, RS232 i TTL 5V pomiędzy kamerą PTZ a
z RS-485.
rejestratorem/klawiaturą PTZ.
CD04
1.25

Parametry: 869Mhz, 200/500mW, 6km zasięgu, wybór kanałów i ustawienia nastawnikami DIP, 12V DC (800mA), IP66, antena
dookolna. Pobór prądu: 5W, waga: 540g, temperatura pracy -20°C ÷ +50°C

7004

Zawiera: Moduł CD04, antenę prętową, uchwyt masztowy. Uwaga – nie zawiera zasilacza.

Przekaźniki bezprzewodowe na duże odległości
Bezprzewodowe łącze NO/NC x2 o zasięgu 3km

WCT-02h
1.26

7005

Funkcjonalności:
* Przekazywanie dwóch niezależnych stanów - rozwarty/zwarty
* Prześle bezprzewodowo: stany z krańcówek, portów alarmowych,
watchdogów…
* Natychmiastowe wykonanie rozkazu bez opóźnienia
* Potwierdzenie wykonania rozkazu po drugiej stronie
* Możliwość sterowania przekaźnikami z rejestratora lub z klawiatury
PTZ poprzez RS485 i protokół PELCO

Opis: Bezprzewodowy modem radiowy z dwoma portami sterującymi oraz dwoma portami przekaźnikowymi. Posiada funkcję
potwierdzenia wykonania przełączenia przez stronę wykonawczą – za pomocą LED i przekaźnika. Moduł uniwersalny dwukierunkowy.
Parametry: 2 porty wejściowe, 2 porty wyjściowe, tryb bistabilny i astabilny, potwierdzenie wykonania rozkazu przełączenia, wolne
pasmo 869Mhz, 200mW, 3km zasięgu LOS, praca także NLOS, PELCO, wybór kanałów i ustawienia nastawnikami DIP, 12V DC (pobór
maksymalny 450mA), IP65, antena dookólna. Pobór prądu: 6W, waga: 590g, temperatura pracy -20°C ÷ +55°C
Zawiera: Moduł WCT-02h x1szt., antenę prętową, uchwyt masztowy. Uwaga – nie zawiera zasilacza.
Przykład zastosowania: Zdalne zarządzanie pompami, sterownie centralami alarmowymi na duże odległości, przekazywanie stanów z
czujek i krańcówek...
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Opis i zalety produktu

Parametry techniczne i zawartość

A

Główna grupa
PRO

B

Grupa ECO

C

Akcesoria

Rabat

Cena detal
netto

A

498 zł

A

598 zł

A

868 zł

A

508 zł

Switche PoE do kamer CCTV
odporne na zewnętrzne warunki atmosferyczne IP65
4x PoE + 1x LAN

X-CAM II Switch4L
PoE+ [230V]
1.27

9010a

Czteroportowy switch zewnętrzny PoE+ (30W/port) – 230V AC

Opis: Switch PoE+ do kamer IP w wykonaniu zewnętrznym i odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Posiada wbudowany
zasilacz 230V dzięki czemu zasilany jest bezpośrednio z 230V AC.

Funkcjonalności:
* 4x PoE, 1x LAN
* 802.3at/af 30W/port
* Wydajność: 120W na wszystkie porty
* Wbudowany zasilacz 230V
* Zewnętrzny z IP65

Parametry: 4x LAN/PoE+, 1x LAN typu UpLink, 802.3u, 802.3at, 802.3af, moc maksymalna PoE: 30W/port i 120W na całość; IP65,
montaż za pomocą opasek zaciskowych do masztu lub elewacji, zasilanie: 100V-230V AC. Pobór prądu: 9W, waga: 1,3kg, temperatura
pracy -20°C ÷ +55°C.

Czteroportowy switch zewnętrzny PoE+ (30W/port) – 48V DC

Opis: Switch PoE+ do kamer IP w wykonaniu zewnętrznym i odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Zasilany z 48V DC

W zestawie: • Switch X-CAM x1 • Opaski zaciskowe x2

TOP – Produkt bardzo
popularny

1.28

9010b

X-CAM II Switch4L
PoE+ [48V]

Parametry: 4x LAN/PoE+, 1x LAN typu UpLink, 802.3u, 802.3at, 802.3af, moc maksymalna PoE: 30W/port i 120W na całość; IP65,
montaż za pomocą opasek zaciskowych do masztu lub elewacji, zasilanie: 48V DC. Pobór prądu: 9W, waga: 1,3kg, temperatura pracy
-20°C ÷ +55°C.

Funkcjonalności:
* 4x PoE, 1x LAN
* 802.3at/af 30W/port
* Wydajność 120W na wszystkie porty
* Zasilany z 48V DC
* Zewnętrzny z IP65

W zestawie: • Switch X-CAM x1 • Opaski zaciskowe x2 • Uwaga – zestaw nie zawiera zasilacza.
Może się także przydać: Zasilacz ZS-48/3A

Opis: Switch PoE+ do kamer IP w wykonaniu zewnętrznym i odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Zasilany z 12V DC

Czteroportowy switch zewnętrzny PoE+ (30W/port) – 12V DC

1.29

9010c

X-CAM II Switch4L
PoE+ [12V]

Parametry: 4x LAN/PoE+, 1x LAN typu UpLink, 802.3u, 802.3at, 802.3af, moc maksymalna PoE: 30W/port i 60W na całość; IP65,
montaż za pomocą opasek zaciskowych do masztu lub elewacji, zasilanie: 12V DC. Pobór prądu: 9W, waga: 1,3kg, temperatura pracy
-20°C ÷ +55°C.

Funkcjonalność:
* 4x PoE, 1x LAN
* 802.3at/af 30W/port
* Wydajność 60W na wszystkie porty
* Zasilany z 12V DC
* Zewnętrzny z IP65

W zestawie: • Switch X-CAM x1 • Opaski zaciskowe x2 • Uwaga – zestaw nie zawiera zasilacza.
Może się także przydać: Zasilacz ZS-12V/5A

4x PoE + 1x światłowód SC
Czteroportowy switch zewnętrzny PoE+ (30W/port) – 230V AC

1.30

9012a
9012b

X-CAM II Switch4F
PoE+ [230V]
TOP – Produkt bardzo
popularny

Funkcjonalność:
* 4x PoE, 1x port światłowodowy
* 802.3at/af 30W/port
* Wydajność 120W na wszystkie porty
* Wbudowany zasilacz 230V
* Zewnętrzny z IP65

Opis: Switch PoE+ do kamer IP w wykonaniu zewnętrznym i odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Posiada wbudowany
zasilacz 230V dzięki czemu zasilany jest bezpośrednio z 230V AC.
Parametry: 4x LAN/PoE+, 1x port FIBER typu SC, 802.3at, 802.3af, moc maksymalna PoE: 30W/port i 120W na całość; IP65, montaż
za pomocą opasek zaciskowych do masztu lub elewacji, zasilanie: 100V-230V AC. Pobór prądu: 9W, waga: 1,3kg, temperatura pracy
-20°C ÷ +55°C.
W zestawie: • Switch X-CAM x1 • Opaski zaciskowe x2
Wersja światłowodu:
Index 9012a - światłowód SC TX1550, RX1310
Index 9012b - światłowód SC TX1310, RX1550
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1.31

Index

9013a
9013b

Model

X-CAM II Switch4F
PoE+ [48V]

Zdjęcie

Opis i zalety produktu

Parametry techniczne i zawartość

Czteroportowy switch zewnętrzny PoE+ (30W/port) – 48V DC

Opis: Switch PoE+ do kamer IP w wykonaniu zewnętrznym i odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Zasilany z 48V DC

Funkcjonalność:
* 4xPoE, 1x port światłowodowy
* 802.3at/af 30W/port
* Wydajność 120W na wszystkie porty
* Zasilany z 48V DC
* Zewnętrzny z IP65

Parametry: 4x LAN/PoE+, 1x port FIBER typu SC, 802.3at, 802.3af, moc maksymalna PoE: 30W/port i 120W na całość; IP65, montaż
za pomocą opasek zaciskowych do masztu lub elewacji, zasilanie: 48V DC. Pobór prądu: 9W, waga: 1,3kg, temperatura pracy -20°C ÷
+55°C.

A

Główna grupa
PRO

B

Grupa ECO

C

Akcesoria

Rabat

Cena detal
netto

A

628 zł

A

878 zł

A

686 zł

A

728 zł

W zestawie: • Switch X-CAM x1 • Opaski zaciskowe x2 • Uwaga – zestaw nie zawiera zasilacza.
Może się także przydać: Zasilacz ZS-48/3
Wersja światłowodu:
Index 9013a - światłowód SC TX1550, RX1310
Index 9013b - światłowód SC TX1310, RX1550

1.32

9014a
9014b

X-CAM II Switch4F
PoE+ [12V]

Czteroportowy switch zewnętrzny PoE+ (30W/port) – 12V DC

Opis: Switch PoE+ do kamer IP w wykonaniu zewnętrznym i odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Zasilany z 12V DC

Funkcjonalność:
* 4xPoE, 1x port światłowodowy
* 802.3at/af 30W/port
* Wydajność 60W na wszystkie porty
* Zasilany z 12V DC
* Zewnętrzny z IP65

Parametry: 4x LAN/PoE+, 1x port FIBER typu SC, 802.3at, 802.3af, moc maksymalna PoE: 30W/port i 60W na całość; IP65, montaż za
pomocą opasek zaciskowych do masztu lub elewacji, zasilanie: 12V DC. Pobór prądu: 9W, waga: 1,3kg, temperatura pracy -20°C ÷
+55°C.
W zestawie: • Switch X-CAM x1 • Opaski zaciskowe x2 • Uwaga – zestaw nie zawiera zasilacza.
Może się także przydać: Zasilacz ZS-12/5
Wersja światłowodu:
Index 9014a - światłowód SC TX1550, RX1310
Index 9014b - światłowód SC TX1310, RX1550

8xPoE + 1x LAN

X-CAM II Switch8L
PoE+ [230V]
1.33

9015

TOP – Produkt bardzo
popularny

1.34

9016

X-CAM II Switch8L
PoE+ [48V]

Ośmioportowy switch zewnętrzny PoE+ (30W/port) – 230V AC

Opis: Switch PoE+ do kamer IP w wykonaniu zewnętrznym i odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Posiada wbudowany
zasilacz 230V dzięki czemu zasilany jest bezpośrednio z 230V AC.

Funkcjonalność:
* 8xPoE, 1xLAN
* 802.3at/af 30W/port
* Wydajność 120W na wszystkie porty
* Wbudowany zasilacz 230V AC
* IP65

Parametry: 8x LAN/PoE+, 1x LAN typu UpLink, 802.3u, 802.3at, 802.3af, moc maksymalna PoE: 30W/port i 120W na całość; IP65,
montaż za pomocą opasek zaciskowych do masztu lub elewacji, zasilanie: 100V-230V AC. Pobór prądu: 9W, waga: 1,3kg, temperatura
pracy -20°C ÷ +55°C.

Ośmioportowy switch zewnętrzny PoE+ (30W/port) – 48V DC

Opis: Switch PoE+ z 8 portami PoE do kamer IP w wykonaniu zewnętrznym i odpornym na zewnętrzne warunki atmosferyczne. Zasilany
z 48V DC.

Funkcjonalność:
* 8xPoE, 1xLAN
* 802.3at/af 30W/port
* Wydajność 120W na wszystkie porty
* Zasilany z 48V DC
* IP65

Parametry: 8x LAN/PoE+, 1x LAN typu UpLink, 802.3u, 802.3at, 802.3af, moc maksymalna PoE: 30W/port i 120W na całość; IP65,
montaż za pomocą opasek zaciskowych do masztu lub elewacji, zasilanie: 48V DC. Pobór prądu: 9W, waga: 1,3kg, temperatura pracy
-20°C ÷ +55°C.

W zestawie: • Switch X-CAM x1 • Opaski zaciskowe x2

W zestawie: • Switch X-CAM x1 • Opaski zaciskowe x2 • Uwaga – zestaw nie zawiera zasilacza.
Może się także przydać: Zasilacz ZS-48/3

2. Cennik walizek LTE z kamerami
caseCAM-PRO
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 1097, +48 52 387 5466, tel. Całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7: +48 505 272 224

l.p.
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D2

9 980 zł

D2

8 840 zł

Mobilne wieże do ochrony obwodowej CCTV
Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo obserwacji i ochrony w obiektach bez dostępu do zasilania.

caseCAM-PRO

Walizka z mikrokamerą do wideomonitoringu przez GSM LTE,
z zasilaniem na 16—30 dni ciągłej pracy
WALIZKI LTE Z KAMERAMI
CaseCAM-PRO Q4
Prestige

2.01

Kompaktowa walizka akumulatorowa z pełnym systemem wideo Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, Wi-Fi 2,4GHz (AP), GSM SMS, gniazdo SIM LTE x 2 szt. automatycznie przełączane na
monitoringu, transmisją 4G/LTE, czterema portami PoE oraz z
silniejszego operatora LTE, port LAN z PoE+ x 4 szt., wewnętrzny zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu na
rejestratorem w środku.
wbudowanej pamięci 1TB (120 dni dla 4 kamer IP), napisy OSD na nagraniach (czas, data, własny tekst), podsłuch audio z otoczenia
walizki, GPS/GLONAS, powiadomienia SMS o: stanie akumulatorów, alarmach, sabotażu, aktywacji wejścia, aktualnych numerach
Kluczowe funkcje:
telefonu, etc.; alarmy po otwarciu, ruchu lub zmianie położenia walizki; wyjście zasilania 12 V do akcesoriów x 3 szt., wejście dla
* Kompaktowa, łatwa w przenoszeniu walizka
przewodowych czujek PIR x 2 szt., wejście sterujące I/O x 4 szt., wyjście sterujące – przekaźnikowe x 4 szt., wejście akumulatorowe z
* Mikrokamera 3Mpix, tubowa lub pinhole do ukrycia
pomiarem napięcia x 4 szt., temperatura pracy -25℃ ÷ +55℃ <H85%, system zewnętrzny IP66.
* Lokalny zapis wideo na rejestratorze z dyskiem SSD 1 TB
* 4G/LTE z transmisją na żywo
Parametry kamery: 3 Mpix, zasięg obserwacji 30m (z opcjonalnymi obiektywami nawet do 300m), obiektyw 2,8mm (wersja tubowa)
* Wi-Fi jako Access Point oraz klient
albo 3,7mm (wersja pinhole), h.265, WDR, ROI, defog, Dzień/Noc, audio full duplex, detekcja ruchu, sabotażu, odłączenia sieci LAN;
* 4 porty PoE do podłączenia dodatkowych kamer
opcja Wi-Fi 2,4GHz (klient).
* 3 wyjścia zasilania 12 V do akcesoriów
* 4 wejścia sterujące I/O
Wymiary walizki: 360x320x210 [mm] Waga: 3,8 kg
* 4 wyjścia sterujące – przekaźnikowe
* 4 wejścia akumulatorowe z pomiarem napięcia
Zawiera: walizkę CaseCAM-PRO, mikro kamerę 3Mpix tubową albo pinhole, pamięć 1TB, anteny wbudowane, dodatkowe anteny na
* Powiadomienia o stanie akumulatora
1,5m przewodach
Uwaga: nie zawiera akumulatora. Dobierz akumulator z dostępnych opcji w cenniku (pozycje 2.05, 2.06, 2.07).
Polecane akcesoria: akumulator, np. AKU54AZ, AKU100A, AKU157A, microCAM-4MT – mikro kamera o rozdzielczości 4Mpix,
dodatkowe obiektywy LENS-25, LENS-45, LENS-70, bezprzewodowa czujka PIR iWirelessPIR-500M

CaseCAM-PRO Q3
Top

2.02

Kompaktowa walizka akumulatorowa z pełnym systemem wideo Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, Wi-Fi 2,4GHz (AP), GSM SMS, gniazdo SIM LTE x 2 szt. automatycznie przełączane na
monitoringu, transmisją 4G/LTE oraz czterema portami PoE w
silniejszego operatora LTE, port LAN z PoE+ x 4 szt., wewnętrzny zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu na karcie SD
środku.
128 GB w kamerze (zapis na 14 dni wstecz), napisy OSD na nagraniach (czas, data, własny tekst), podsłuch audio z otoczenia walizki,
GPS/GLONAS, powiadomienia SMS o: stanie akumulatorów, alarmach, sabotażu, aktywacji wejścia, aktualnych numerach telefonu, etc.;
Kluczowe funkcje:
alarmy po otwarciu, ruchu lub zmianie położenia walizki; wyjście zasilania 12 V do akcesoriów x 3 szt., wejście dla przewodowych czujek
* Kompaktowa, łatwa w przenoszeniu walizka
PIR x 2 szt., wejście sterujące I/O x 4 szt., wyjście sterujące – przekaźnikowe x 4 szt., wejście akumulatorowe z pomiarem napięcia x 4
* Mikrokamera 3Mpix, tubowa lub pinhole do ukrycia
szt., temperatura pracy -25℃ ÷ +55℃ <H85%, system zewnętrzny IP66.
* Lokalny zapis wideo na karcie SD 128 GB w kamerze
* 4G/LTE z transmisją na żywo
Parametry kamery: 3 Mpix, zasięg obserwacji 30m (z opcjonalnymi obiektywami nawet do 300m), obiektyw 2,8mm (wersja tubowa)
* Wi-Fi jako Access Point oraz klient
albo 3,7mm (wersja pinhole), h.265, WDR, ROI, defog, Dzień/Noc, audio full duplex, detekcja ruchu, sabotażu, odłączenia sieci LAN;
* 4 porty PoE do podłączenia dodatkowych kamer
opcja Wi-Fi 2,4GHz (klient).
* 3 wyjścia zasilania 12 V do akcesoriów
* 4 wejścia sterujące I/O
Wymiary walizki: 360x320x210 [mm] Waga: 3,6 kg
* 4 wyjścia sterujące – przekaźnikowe
* 4 wejścia akumulatorowe z pomiarem napięcia
Zawiera: walizkę CaseCAM-PRO, mikro kamerę 3Mpix tubową albo pinhole, kartę SD 128 GB, anteny wbudowane, dodatkowe anteny na
* Powiadomienia o stanie akumulatora
1,5m przewodach
Uwaga: nie zawiera akumulatora. Dobierz akumulator z dostępnych opcji w cenniku (pozycje 2.05, 2.06, 2.07).
Polecane akcesoria: akumulator, np. AKU54AZ, AKU100A, AKU157A, karta SD 512 GB – pozwoli na zapis do 56 dni wstecz, microCAM4MT – mikro kamera o rozdzielczości 4Mpix, dodatkowe obiektywy LENS-25, LENS-45, LENS-70, bezprzewodowa czujka PIR
iWirelessPIR-500M

2. Cennik walizek LTE z kamerami
caseCAM-PRO
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 1097, +48 52 387 5466, tel. Całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7: +48 505 272 224

l.p.
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Kompaktowa walizka akumulatorowa z pełnym systemem wideo Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, Wi-Fi 2,4GHz (AP), GSM SMS, gniazdo SIM LTE, port LAN (bez PoE) x 2 szt., wewnętrzny
monitoringu z transmisją 4G/LTE w środku.
zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu na karcie SD 128 GB w kamerze (zapis na 14 dni wstecz), napisy OSD na
nagraniach (czas, data, własny tekst), podsłuch audio z otoczenia walizki, powiadomienia SMS o: stanie akumulatorów, alarmach,
Kluczowe funkcje:
sabotażu, aktywacji wejścia, aktualnych numerach telefonu, etc.; alarmy po otwarciu,
* Kompaktowa, łatwa w przenoszeniu walizka
ruchu lub zmianie położenia walizki; wyjście zasilania 12 V do akcesoriów x 3 szt., wejście dla przewodowych czujek PIR x 2 szt., wejście
* Mikrokamera 3Mpix, tubowa lub pinhole do ukrycia
sterujące I/O x 2 szt., wyjście sterujące – przekaźnikowe x 2 szt., wejście akumulatorowe z pomiarem napięcia x 2 szt., temperatura
* Lokalny zapis wideo na karcie SD 128 GB w kamerze
pracy -25℃ ÷ +55℃ <H85%, system zewnętrzny IP66.
* 4G/LTE z transmisją na żywo
* Wi-Fi jako Access Point oraz klient
Parametry kamery: 3 Mpix, zasięg obserwacji 30m (z opcjonalnymi obiektywami nawet do 300m), obiektyw 2,8mm (wersja tubowa)
* 2 porty LAN do podłączenia dodatkowych kamer
albo 3,7mm (wersja pinhole), h.265, WDR, ROI, defog, Dzień/Noc, audio full duplex, detekcja ruchu, sabotażu, odłączenia sieci LAN;
* 3 wyjścia zasilania 12 V do akcesoriów
opcja Wi-Fi 2,4GHz (klient).
* 2 wejścia sterujące I/O
* 2 wyjścia sterujące – przekaźnikowe
Wymiary walizki: 360x320x210 [mm] Waga: 3,6 kg
* 2 wejścia akumulatorowe z pomiarem napięcia
* Powiadomienia o stanie akumulatora
Zawiera: walizkę CaseCAM-PRO, mikro kamerę 3Mpix tubową albo pinhole, kartę SD 128 GB, anteny wbudowane, dodatkowe anteny na
1,5m przewodach

C
D2

Akcesoria
Walizki LTE

Rabat

Cena detal
netto

D2

6 580 zł

D2

5 480 zł

Uwaga: nie zawiera akumulatora. Dobierz akumulator z dostępnych opcji w cenniku (pozycje 2.05, 2.06, 2.07).
Polecane akcesoria: akumulator, np. AKU54AZ, AKU100A, AKU157A, karta SD 512 GB – pozwoli na zapis do 56 dni wstecz, microCAM4MT – mikro kamera o rozdzielczości 4Mpix, dodatkowe obiektywy LENS-25, LENS-45, LENS-70, bezprzewodowa czujka PIR
iWirelessPIR-500M
CaseCAM-PRO Q1
Eco

2.04

Kompaktowa walizka akumulatorowa z pełnym systemem wideo Parametry techniczne: GSM SMS, port LAN (bez PoE) x 1 szt., wewnętrzny zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu na
monitoringu w środku.
karcie SD 128 GB w kamerze (zapis na 14 dni wstecz), napisy OSD na nagraniach (czas, data, własny tekst), podsłuch audio z otoczenia
walizki, wyjście zasilania 12 V do akcesoriów x 3 szt., wejście dla przewodowych czujek PIR x 2 szt., wejście akumulatorowe z pomiarem
Kluczowe funkcje:
napięcia x 1 szt., temperatura pracy -25℃ ÷ +55℃ <H85%, system zewnętrzny IP66.
* Kompaktowa, łatwa w przenoszeniu walizka
* Mikrokamera 3Mpix, tubowa lub pinhole do ukrycia
Parametry kamery: 3 Mpix, zasięg obserwacji 30m (z opcjonalnymi obiektywami nawet do 300m), obiektyw 2,8mm (wersja tubowa)
* Lokalny zapis wideo na karcie SD 128 GB w kamerze
albo 3,7mm (wersja pinhole), h.265, WDR, ROI, defog, Dzień/Noc, audio full duplex, detekcja ruchu, sabotażu, odłączenia sieci LAN;
* 4G/LTE z transmisją na żywo
opcja Wi-Fi 2,4GHz (klient).
* Wi-Fi (klient)
* 1 port LAN do podłączenia dodatkowej kamery
Wymiary walizki: 360x320x210 [mm] Waga: 3,4 kg
* 3 wyjścia zasilania 12 V do akcesoriów
* 1 wejście akumulatorowe z pomiarem napięcia
Zawiera: walizkę CaseCAM-PRO, mikro kamerę 3Mpix tubową albo pinhole, kartę SD 128 GB, anteny wbudowane, dodatkowe anteny na
1,5m przewodach
Uwaga: nie zawiera akumulatora. Dobierz akumulator z dostępnych opcji w cenniku (pozycje 2.05, 2.06, 2.07).
Polecane akcesoria: akumulator, np. AKU54AZ, AKU100A, AKU157A, karta SD 512 GB – pozwoli na zapis do 56 dni wstecz, microCAM4MT – mikro kamera o rozdzielczości 4Mpix, dodatkowe obiektywy LENS-25, LENS-45, LENS-70, bezprzewodowa czujka PIR
iWirelessPIR-500M

ROZSZERZENIA I OPCJE
Akumulatory
2.05

1357

AKU54AZ

Akumulatory o pojemności łącznej 54Ah – żelowe

Zestaw akumulatorów żelowych instalowany w środku walizki CaseCAM. Pojemność łączna 54 Ah / 12 V

C

790 zł

2.06

1358

AKU100A

Akumulator 100Ah – Li-Ion

Akumulator litowo-jonowy instalowany w środku walizki CaseCAM. Pojemność 100 Ah / 12 V

C

2 990 zł

2.07

1359

AKU157A

Akumulator 157Ah – Li-Ion

Akumulator litowo-jonowy instalowany w środku walizki CaseCAM. Pojemność 157 Ah / 12 V

C

4 480 zł

2.08

1360

PowerAKU-500A

Ładowarka do akumulatorów Li-Ion 12V

Ładowarka kompatybilna z dowolnym akumulatorem litowo-jonowym 12V.

C

460 zł

2.09

1361

PowerAKU-500AZ

Ładowarka do akumulatorów żelowych 12V

Ładowarka kompatybilna z dowolnym akumulatorem żelowym 12V.

C

338 zł

Dodatkowa walizka akumulatorowa, podłączana specjalnym przewodem hermetycznym do CaseCAM-PRO.
Przedłuża czas pracy walizki CaseCAM lub kamer mobilnych iCAM-Mobile.
Pojemność 100 Ah / 12 V

D2

4 890 zł

Walizki akumulatorowe (PowerBanki 12V DC, IP66)
Walizka z akumulatorem 100Ah 12V

2.10

1362

PowerCASE-100A

2.11

1363

PowerCASE-157A

Walizka z akumulatorem 157Ah 12V – parametry jak wyżej

Dodatkowa walizka akumulatorowa, podłączana specjalnym przewodem hermetycznym do CaseCAM-PRO.
Przedłuża czas pracy walizki CaseCAM lub kamer mobilnych iCAM-Mobile.
Pojemność 157 Ah / 12 V

D2

7 640 zł

2.12

1364

PowerCASE-314A

Walizka z akumulatorem 314Ah 12V – parametry jak wyżej

Dodatkowa walizka akumulatorowa, podłączana specjalnym przewodem hermetycznym do CaseCAM-PRO.
Przedłuża czas pracy walizki CaseCAM lub kamer mobilnych iCAM-Mobile.
Pojemność 314 Ah / 12 V

D2

10 980 zł

2. Cennik walizek LTE z kamerami
caseCAM-PRO
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 1097, +48 52 387 5466, tel. Całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7: +48 505 272 224

l.p.
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Parametry techniczne:
* Rozdzielczość 4 Mpix
* Wymiary to tylko 26x51 mm (tuleja)
* Na 8m elastycznym przewodzie
* Zasilanie z 12V DC albo z PoE
* Kompatybilna z kartami pamięci SD do 512 GB
* Audio I/O

D2

1 180 zł

Parametry techniczne:
* Rozdzielczość 3 Mpix
* Wymiary to tylko 26x51 mm (tuleja)
* Na 8m elastycznym przewodzie
* Zasilanie z 12V DC albo z PoE
* Kompatybilna z kartami pamięci SD do 512 GB
* Audio I/O

D2

890 zł

Mikro kamera typu pinhole microCAM-3MPH
Parametry techniczne:
Niewielka kamera typu pinhole, przeznaczona do ukrycia np. w drzwiach * Rozdzielczość 3 Mpix
czy puszce instalacyjnej.
* Wymiary to tylko 36x26x24 mm (kostka)
* Na 8m elastycznym przewodzie
* Zasilanie z 12V DC albo z PoE
* Kompatybilna z kartami pamięci SD do 512 GB
* Audio I/O

D2

890 zł

Zdjęcie

Opis i zalety

Parametry techniczne i zawartość

Kamery
microCAM-4MT

2.13

1380

microCAM-3MT

2.14

Mikro kamera tulejowa microCAM-4MT
Niewielka, łatwa do ukrycia kamera o rozdzielczości 4 Mpix, na
elastycznym 8m kablu.

Mikro kamera tulejowa microCAM-3MT
Niewielka, łatwa do ukrycia kamera o rozdzielczości 3 Mpix, na
elastycznym 8m kablu.

1365

microCAM-3MPH

2.15

1366

2.16

1367

LENS-25

Obiektyw 25 mm

Obiektyw 25mm do mikro kamery microCAM-3M

C

266 zł

2.17

1368

LENS-45

Obiektyw 45 mm

Obiektyw 45mm do mikro kamery microCAM-3M

C

360 zł

2.18

1369

LENS-70

Obiektyw 70 mm

Obiektyw 70mm do mikro kamery microCAM-3M

C

460 zł

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR o zasięgu radiowym 500m NLOS
(przez przeszkody), automatycznie wyzwalający zbliżenie i najazd
kamery na obszar wykrycia. Przeznaczony do ochrony terenu nawet
500m od wieży.

Parametry techniczne:
* Zasięg detekcji 12m/120°,
* Zasięg transmisji 500m NLOS, 1000m LOS
* Zasilanie 3,6V na 6 miesięcy
* Zewnętrzna IP65, stalowa konstrukcja odporna na uderzenia, zabezpieczana przed demontażem kłódką
* Powiadomienie sabotażowe, o demontażu / otwarciu. W zestawie odbiornik radiowy z wyjściem przekaźnikowym NO

D2

1 890 zł

Nocny oświetlacz podczerwieni niewidocznej 940nm z
niezależnym zasilaniem akumulatorowym

Parametry techniczne:
* Zasięg oświetlenia 110 m / 50 °
* Zasilanie z akumulatora
* W zestawie z walizką akumulatorową 57Ah / 12V DC
* Przeznaczony do zastosowania zewnętrznego IP66

C

1 730 zł

C

890 zł

Czujniki ruchu
iWirelessPIR-500M
2.19

1370

PowerIR-110M
2.20

1371

2.21

1372

2.22

1373

SD512G (GTU06)

Karta pamięci 512GB do kamery microCAM-3M, microCAM-4M

Pozwala na lokalny zapis wideo w kamerze na 56 dni wstecz.

C

585 zł

2.23

1374

SD256G (GTU06)

Karta pamięci 256GB do kamery microCAM-3M, microCAM-4M

Pozwala na lokalny zapis wideo w kamerze na 28 dni wstecz.

C

299 zł

2.24

1375

SD128G (GTU 06)

Karta pamięci 128GB do kamery microCAM-3M, microCAM-4M

Pozwala na lokalny zapis wideo w kamerze na 14 dni wstecz.

C

188 zł

2.25

1377

SSD1T (GTU 06)

Dysk SSD 1TB do walizki CaseCAM-PRO

Szybki dysk SSD przeznaczony do walizki CaseCAM-PRO Q4 wyposażonej we wbudowany rejestrator z zapisem dla czterech kamer.
Pojemność 1TB.

C

460 zł

2.26

1376

SSD512G (GTU 06)

C

699 zł

IR-110M

Nocny oświetlacz podczerwieni niewidocznej 940nm

Parametry techniczne:
* Zasięg oświetlenia 110 m / 50 °
* Zasilanie z 12V DC, bez akumulatora
* Przeznaczony do zastosowania zewnętrznego IP66

Pamięci i karty SIM

Dysk SSD 512GB do walizki CaseCAM-PRO

Szybki dysk SSD przeznaczony do walizki CaseCAM-PRO Q4 wyposażonej we wbudowany rejestrator z zapisem dla czterech kamer.
Pojemność 512GB.

2. Cennik walizek LTE z kamerami
caseCAM-PRO
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 1097, +48 52 387 5466, tel. Całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7: +48 505 272 224

l.p.
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2.31
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TrackGPS-www
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Karta SIM LTE do kamer iCAM – operator Plus PL
* Bez limitu transmisji
* Stały adres IP
* Otwarty dostęp z zewnątrz
* Opłata roczna

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd HD,
rejestrację, sterowanie przez 24h/dobę przez cały miesiąc – najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w identyczny
sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN, P2P ani Chmur. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. Wykorzystuje pokrycie i
zasięg zgodny z siecią Plus.
Wysyłanie SMS: Nie.
Podana cena dotyczy jednorazowej opłaty za rok.
Umowa na 12 miesięcy

Karta SIM LTE do kamer iCAM – operator Plus PL
* Bez limitu transmisji
* Stały adres IP
* Otwarty dostęp z zewnątrz
* Opłata miesięczna – abonament

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE dostępną na obszarze pracy. Umożliwia pełny zdalny dostęp do
kamery, np. podgląd HD, rejestrację, sterowanie przez 24h/dobę przez cały miesiąc – najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do
kamery w identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN, P2P ani Chmur. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz.
Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią Plus.
Wysyłanie SMS: Nie.
Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego. Karta w abonamencie dostępna tylko dla firm i instytucji.
Umowa na 12 miesięcy

C
D2

Rabat

Akcesoria
Walizki LTE
Cena detal
netto
890,- za rok

C

Opcje:
300 SMS: +480zł
netto
100 SMS: +300zł
netto
76,- miesięcznie

-

Opcje:
300SMS:
+40,-/mc
100SMS:
+25,-/mc

Inne
Kamera IP stałopozycyjna lub obrotowa z szyfrowaniem zapisu
na karcie SD

Specjalnie dobrana kamera z funkcją szyfrowania danych na karcie SD. O szczegóły zapytaj dział handlowy CAMSAT.

-

Na zapytanie

Opcja RODO

Opcja zabezpieczająca zapis wideo w mini kamerze microCAM, szyfrowanie danych na karcie SD.

C

1 690 zł

Lokalizator GPS

Niezależny lokalizator GPS z namierzaniem przez GSM, bateria, gniazdo SIM.

Subskrypcja na 12 miesięcy dla TrackGPS-Sensor

C

590 zł

C

360 zł

Rozbudowa do modelu wyższego
2.33

1352

Blok No. 2a

2.34

1355

Blok No. 5

Rozszerzenie walizki o Blok No. 2a

Zawiera system transmisji LTE, podwójny slot na kartę SIM, GPS, 4 porty PoE, powiadomienia SMS o stanie systemu oraz akumulatorów,
alarmy SMS po naruszeniu walizki, 4 wejścia sterujące I/O, 4 wyjścia sterujące przekaźnikowe, 4 wejścia akumulatorowe z pomiarem
napięcia.

C

2 360 zł

Rozszerzenie walizki o Blok No. 5

Zawiera rejestrator z dyskiem SSD 1TB, umożliwiający zapis z czterech kamer.

C

2 190 zł

3. Cennik MOBILNYCH WIEŻ CCTV Z WŁASNYM ZASILANIEM SOLARNO-WIATROWYM
iCAM-TOWER
CAMSAT 09.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 10.09.2021

l.p.

Index

Model

Zdjęcie

Opis i zalety

Parametry techniczne i zawartość

C

Akcesoria

D3

Wieże mobilne

Rabat

Cena detal
netto

Mobilne wieże do ochrony obwodowej CCTV
Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo obserwacji i ochrony w obiektach bez dostępu do zasilania.
PRZEZNACZENIE:

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE WIEŻ iCAM-TOWER (na przykładzie najwyższego modelu):

FIRMY BUDOWLANE:
* Bezpieczeństwo na placu budowy
* Tymczasowe zabezpieczenie robót
* Bezpieczeństwo parku maszynowego i narzędziowego
* Ochrona magazynów i pojazdów budowlanych w zdalnych lokalizacjach
* Zapobieganie kradzieży kabli i metalu
* Zarządzanie projektem i przegląd prac
* Nadzór BHP

* Mobilność oraz bardzo łatwe i szybkie przenoszenie, lekka konstrukcja
* Dwie niezależne komory bezpieczeństwa - zabezpieczone osobnymi strefami dostępnymi wg uprawnień (Dolna komora wysokiego bezpieczeństwa z
ograniczonym dostępem – z elektroniką, zasilaniem i akumulatorami / Górna komora do codziennej eksploatacji z masztem i kamerami)
* Wysuwany maszt z kamerami na wysokość 5,3m
* Szybki i tani serwis dzięki kompaktowemu sterownikowi z gniazdami do beznarzędziowej podmiany lub wysyłki. Dzięki temu wystarczy podesłać do
serwisu/rozbudowy tylko małą skrzynkę (bez wieży)
* Zoom optyczny aż na 200m i PTZ 360 stopni dookoła – tablica rejestracyjna widoczna na całym ekranie z odległości aż 200m
* Sztuczna inteligencja AI – Inteligentne kamery 4Mpix z automatycznym wykrywaniem człowieka, o skuteczności aż 97% (nie reagują na fałszywe alarmy,
na zwierzęta, pojazdy i przypadkowy ruch)
* Podgląd na żywo przez 4G/LTE – całkowicie bezprzewodowa i płynna transmisja ze wszystkich kamer i rejestratorów
* Rejestracja nagrań wideo – zdalna oraz lokalna przez 14—90 dni
* Alarm i powiadomienia przez SMS/GSM/Internet – bezpieczna, stalowa konstrukcja zabezpieczona szeregiem czujników z powiadomieniem SMS i do
Centrum Alarmów Ochrony
* Modułowa konstrukcja do łatwego załadunku i transportu na przyczepce
* Wykrywanie ruchu wieży, sabotażu i położenia z detekcją GPS
* Czujniki PIR o zasięgu 12m dookoła
* Megafon z automatycznymi komunikatami ostrzegawczymi oraz przekazem online od operatora
* Oświetlenie białe LED – automatycznie załączające się w przypadku wykrycia alarmu/sabotażu lub załączane ręcznie
* Zasilanie:
* Akumulatorowe wymienne co 7—14 dni (miejsce na akumulatory: 3x 200Ah/12V, 3x 220Ah/12V lub 4x 200Ah/12V)
* Solarne całoroczne do 1000W + turbina wiatrowa na okres jesienno-zimowy
* Z 230V AC (np. z przedłużacza, agregatu) lub z 12V DC (np. z samochodu, z akumulatorów)
* Z ogniwa paliwowego dowolnego typu
* Bardzo szybka aplikacja – użytkownik poprzez aplikację otrzyma zdjęcie ze wykrytego zdarzenia oraz jednym przyciskiem ma możliwość przeglądania tego
nagrania wideo.
* Powiadomienia do Centrum Monitorowania Alarmów w najnowszym standardzie SIA-IP przez LTE.

STRAŻ MIEJSKA:
* Bezpieczeństwo ważnych wydarzeń publicznych
* Tymczasowy wideo monitoring
FARMY FOTOWOLTAICZNE:
* Zabezpieczenie obiektów
* Nadzór prac i materiałów
ENERGETYKA, TRANSPORT DROGOWY I KOLEJOWY,
WYDARZENIA PUBLICZNE, LOGISTYKA I PRZEŁADUNEK

UWAGA: Możliwość przygotowania wieży z dowolnymi parametrami i wyposażeniem - więcej informacji w dziale handlowym CAMSAT

WIEŻE MOBILNE CCTV
iCAM-TOWER AI
5MQ4-MKII
NOWOŚĆ 2021

3.01

6010

Kluczowe funkcje:
* Wysokość 5,3m
* 5 kamer w tym:
* 1x PTZ HD z zoomem x25 (200m)
* 4x 90° 4Mpix z inteligentną analityką AI
* AI – detekcja kształtu człowieka lub pojazdu – brak fałszywych
alarmów
* Zasilanie akumulatorowe 230V AC, 12V DC
* 1x akumulator 1x 200Ah/12V
* Automatyczne ładowanie akumulatorów z 230V lub z agregatu
* Czujniki zabezpieczające wieżę – położenia, wstrząsu, obrotu i
otwarcia
* 4G/LTE z transmisją wideo na żywo (2x SIM)
* Wi-Fi (opcja: GPS)
* Lokalna rejestracja wideo na 60 dni
* Oświetlenie halogenowe LED 2x 45W
* Megafon ostrzegawczy
* Czujniki ruchu zabezpieczające wieżę w promieniu 12m
* Mobilne gniazda do szybkiej podmiany kamer między wieżami
* Opcja dodatkowe:
* Rejestracja zdalna w biurze/serwerowni przez 90 dni
* Zasilanie solarne
* Dodatkowy akumulator 200Ah lub 220Ah
* Przyczepa mobilna z dyszlem na hak i zabezpieczeniami bocznymi
Różnica pomiędzy wieżami 5MQ4 a 5MQ3:
* Oświetlenie halogenowe LED 2x 45W
* Megafon ostrzegawczy audio online
* Czujniki ruchu PIR zabezpieczające wieżę dookoła w promieniu 12m
* Kamery

Parametry techniczne:
Wysokość masztu po wysunięciu 5,3m, stabilna i bezpieczna konstrukcja stalowa ocynkowana, pionowe obciążenie maksymalne masztu
na szczycie to aż 100kg, stalowe osłony zabezpieczające kluczowe mechanizmy, miejsca na reklamę. W trakcie występowania zasilania
230V akumulatory są automatycznie ładowane.
Parametry kamery obrotowej PTZ: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny
x25, oświetlacz nocny IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8~120 mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, ROI,
Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja
twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu.
Parametry kamer stałopozycyjnych: Sztuczna inteligencja AI i ochrona obwodowa, 4x 4Mpix 2560x1440p, kąt obserwacji 4x90°,
Dzień/Noc, czułość: 0,003 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), oświetlacz nocny IR na 40m, h.265+, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB,
ROI, wykrycie ruchu, detekcja przekroczenia linii, wejścia w oznaczony obszar, zniknięcia obiektu, AI – inteligentna detekcja człowieka i
pojazdów z filtrem fałszywych alarmów o skuteczności 97% (AcuSense lub WizSense).
OSD: Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości
sygnału LTE.
Zasilanie: Akumulator z możliwością szybkiej podmiany 1x 200Ah/12V z automatycznym ładowaniem z 230V AC lub systemu solarnego.
Zasilanie z sieci 230V AC, zasilanie z 12V DC.
Transmisja: Podwójne 4G/LTE automatycznie przełączające się na silniejszego operatora. Wi-Fi do szybkiej konfiguracji i pobierania
nagrań. GPS (opcja).
Zabezpieczenia: Powiadomienie i alarm po: otworzeniu drzwiczek wieży, otworzeniu elektroniki, poruszeniu się lub zmiany położenia
wieży, wykryciu ruchu przez PIR w promieniu 12m. Alarm dźwiękowy z megafonu ze słownym komunikatem ostrzegawczym, zapalenie
oświetlenia LED, powiadomienia na żywo przez PUSH i opcjonalnie przez SMS, powiadomienia do stacji monitorowania przez Internet w
standardzie SIA-IP.
Rejestracja wideo: Lokalnie 60 dni wstecz, podgląd i pobieranie materiałów przez LTE, LAN lub Wi-Fi.
Inne: Halogeny LED 2x 45W. Głośnik megafonowy do komunikatów audio od operatora oraz w chwili sabotażu automatycznie
generowane ostrzeżenie audio "...Uwaga, wykryto intruza i wysłano zgłoszenie do odpowiednich służb, proszę o opuszczenie obiektu"....
Polecane akcesoria: Karta LTE simCAM bez limitów i ze stałym IP, mobilne zasilanie solarne całoroczne, akumulator wymienny z
ładowarką, powiadomienia GSM przez SMS, GPS, karta SIM GSM do powiadomień alarmowych, dodatkowe kamery, przyczepa do wieży.

D3

49 800 zł

3. Cennik MOBILNYCH WIEŻ CCTV Z WŁASNYM ZASILANIEM SOLARNO-WIATROWYM
iCAM-TOWER
CAMSAT 09.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 10.09.2021

l.p.

Index

Model

iCAM-TOWER 5MQ4
BACK MKII
(bez kamer i NVR)
NOWOŚĆ 2021

3.02

6009

Zdjęcie

Opis i zalety
Kluczowe funkcje:
Wersja bez kamer i bez NVR – przystosowana do montażu
własnych kamer i rejestratorów.

Parametry techniczne i zawartość

C

Akcesoria

D3

Wieże mobilne

Rabat

Cena detal
netto

D3

46 900 zł

D3

45 700 zł

Parametry techniczne:
Wysokość masztu po wysunięciu 5,3m, stabilna i bezpieczna konstrukcja stalowa ocynkowana, pionowe obciążenie maksymalne masztu
na szczycie 100kg, stalowe osłony zabezpieczające kluczowe mechanizmy, miejsca na reklamę. W trakcie występowania zasilania 230V
akumulatory są automatycznie ładowane.

Parametry i wyposażenie identyczne jak wersji 5MQ4 (index: 6010) lecz
nie zawiera kamer i rejestracji wideo.
Wieża zawiera niezbędną elektronikę oraz okablowanie m. in.:
* okablowanie elektryczne,
* Wysokość 5,3m
* przewody zwisowe z zabezpieczeniem i prowadnicami, zabezpieczenie informujące o odłączeniu lub przecięciu przewodów zwisowych.
* miejsce montażowe na 5 kamer IP z PoE w tym:
Na szczycie masztu:
* 1x duża kamera PTZ
* 5 portów PoE do zasilania kamer IP o budżecie energii do 60W (opcja 90W)
* 4x kamera stałopozycyjna
* system transmisji bezprzewodowej 4G/LTE (2x SIM)
* Miejsce na NVR z SSD
* Wi-Fi
* Zasilanie akumulatorowe 230V AC, 12V DC
* opcja: namierzanie GPS.
* 1x akumulator 1x 200Ah/12V
W podstawie masztu:
* Automatyczne ładowanie akumulatorów z 230V lub z agregatu
* sterownik główny wieży odpowiedzialny za zasilanie wszystkich bloków wieży, ochronę sabotażową i powiadomienia alarmowe (PUSH/
* Czujniki zabezpieczające wieżę – położenia, wstrząsu, obrotu i
opcja SMS)
otwarcia
* zabezpieczenia nadprądowe i antyprzepięciowe
* 4G/LTE z transmisją na żywo (2x SIM)
* automatyczne ładowanie z 230V AC
* Wi-Fi (opcja: GPS)
* zabezpieczenie magnetyczne drzwi NC oraz zabezpieczenie położenia wieży
* miejsce z atmosferą kontrolowaną >2°C przeznaczone na wbudowanie własnego NVR o wymiarach nie większych niż
Różnica pomiędzy modelem 5MQ4 a 5MQ3:
520x260x75mm; dostępne zasilanie dla NVR: 12V DC, 1x LAN (inne wymiary i interfejsy na zamówienie).
* Oświetlenie halogenowe LED 2x 45W
* Megafon ostrzegawczy online
UWAGA: Brak kamer i NVR. Możliwość zamocowania i podłączenia własnej, dowolnej kamery przez port PoE.
* Czujniki ruchu PIR zabezpieczające wieżę dookoła w promieniu 12m
* Kamery
OSD: Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości
sygnału LTE. OSD wyświetla się na obrazie w kamerach IP Hikvision, Dahua, Axis.
* Opcja dodatkowe:
Zasilanie: Akumulator 1x 200Ah 12V z możliwością szybkiej podmiany i z automatycznym ładowaniem z 230V AC lub z systemu
* Zasilanie solarne
solarnego. Zasilanie z sieci 230V AC, zasilanie z 12V DC.
* Dodatkowe akumulatory po 2x200Ah (miejsce na maksymalnie 3— Transmisja: Podwójne 4G/LTE automatycznie przełączające się na silniejszego operatora. Wi-Fi do szybkiej konfiguracji i pobierania
4 akumulatory 200Ah)
nagrań. GPS (opcja).
* Przyczepa mobilna na kołach z dyszlem na hak i zabezpieczeniami
Zabezpieczenia: Powiadomienie i alarm po: otworzeniu drzwiczek wieży, otworzeniu elektroniki, poruszeniu się lub zmiany położenia
bocznymi
wieży, wykryciu ruchu przez PIR w promieniu 12m. Alarm dźwiękowy z megafonu z automatycznie generowanym komunikatem słownym,
zapalenie oświetlenia białego LED, powiadomienia do stacji monitorowania przez Internet w standardzie SIA-IP, opcja: powiadomienia
przez SMS/GSM
Rejestracja wideo: brak. Specjalne miejsce z kontrolowaną atmosferą >2°C na umieszczenie własnego rejestratora NVR.
Inne: Halogeny LED 2x 45W. Głośnik megafonowy do komunikatów audio od operatora oraz w chwili sabotażu automatycznie
generowane ostrzeżenie audio "...Uwaga, wykryto intruza i wysłano zgłoszenie do odpowiednich służb, proszę o opuszczenie obiektu"....
Polecane akcesoria: Karta LTE simCAM bez limitów i ze stałym IP, mobilne zasilanie solarne całoroczne, dodatkowe akumulatory z
ładowarką, powiadomienia GSM przez SMS, GPS, karta SIM GSM do powiadomień alarmowych, dodatkowe kamery, przyczepa do wieży.

iCAM-TOWER AI
5MQ3 MKII
NOWOŚĆ 2021

3.03

6008

Kluczowe funkcje:
* Wysokość 5,3m
* Cztery kamery z inteligentną analityką obrazu 4x 100° 4Mpix
* AI – detekcja kształtu człowieka lub pojazdu – brak fałszywych
alarmów
* Zasilanie akumulatorowe 1x 200Ah/12V, 230V AC, 12V DC
* Automatyczne ładowanie akumulatorów z 230V lub z agregatu
* Czujniki zabezpieczające wieżę – położenia, wstrząsu, obrotu i
otwarcia
* 4G/LTE z transmisją na żywo (2x SIM)
* Wi-Fi
* Lokalna rejestracja wideo na 60 dni
* Mobilne gniazda do szybkiej podmiany kamer między wieżami
* Opcja dodatkowe:
* Rejestracja zdalna na 90 dni
* Zasilanie solarne
* Dodatkowe akumulatory po 200Ah lub 220Ah
* Megafon i oświetlenie LED
* Przyczepa mobilna na kołach z dyszlem na hak i zabezpieczeniami
bocznymi

Parametry techniczne:
Wysokość masztu po wysunięciu 5,3m, stabilna i bezpieczna konstrukcja stalowa ocynkowana, pionowe obciążenie maksymalne masztu
na szczycie 100kg, stalowe osłony zabezpieczające kluczowe mechanizmy, miejsca na reklamę. W trakcie występowania zasilania 230V
akumulator jest automatycznie ładowany.
Parametry kamer stałopozycyjnych: Sztuczna inteligencja AI i ochrona obwodowa, 4x 4Mpix 2560x1440p, kąt obserwacji 4x100°,
Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), oświetlacz nocny IR na 40m, h.265+, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI,
wykrycie ruchu, detekcja przekroczenia linii, wejścia w oznaczony obszar, zniknięcia obiektu.
OSD: Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości
sygnału LTE.
Zasilanie: Akumulator do szybkiej podmiany 1x200Ah/12V z automatycznym ładowaniem z 230V AC lub z systemu solarnego. Zasilanie
z sieci 230V AC, zasilanie z 12V DC.
Transmisja: Podwójne 4G/LTE automatycznie przełączające się na silniejszego operatora. Wi-Fi do szybkiej konfiguracji i pobierania
nagrań.
Zabezpieczenia: Powiadomienie i alarm po: otworzeniu drzwiczek wieży, otworzeniu elektroniki, poruszeniu się lub zmiany położenia,
powiadomienia na żywo PUSH i opcjonalnie przez SMS, powiadomienia do stacji monitorowania przez Internet w standardzie SIA-IP.
Rejestracja wideo: Lokalnie 60 dni wstecz, podgląd i pobieranie materiałów przez LTE, LAN lub Wi-Fi.
Polecane akcesoria: Karta LTE simCAM bez limitów ze stałym adresem IP, mobilne zasilanie solarne całoroczne, akumulator wymienny
z ładowarką, karta SIM GSM do powiadomień alarmowych, dodatkowe kamery.

3. Cennik MOBILNYCH WIEŻ CCTV Z WŁASNYM ZASILANIEM SOLARNO-WIATROWYM
iCAM-TOWER
CAMSAT 09.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 10.09.2021

l.p.

Index

Model
iCAM-TOWER 5MQ3
BACK MKII
(bez kamer i NVR)
NOWOŚĆ 2021

3.04

6007

Zdjęcie

Opis i zalety
Kluczowe funkcje:
Wersja bez kamer i bez NVR – przystosowana do montażu
własnych kamer i rejestratorów.

Parametry techniczne i zawartość

C

Akcesoria

D3

Wieże mobilne

Rabat

Cena detal
netto

D3

41 600 zł

D3

35 900 zł

Parametry techniczne:
Wysokość masztu po wysunięciu 5,3m, stabilna i bezpieczna konstrukcja stalowa ocynkowana, pionowe obciążenie maksymalne masztu
na szczycie 100kg, stalowe osłony zabezpieczające kluczowe mechanizmy, miejsca na reklamę. W trakcie występowania zasilania 230V
akumulator jest automatycznie ładowany.

Parametry i wyposażenie identyczne jak wersji 5MQ3 (index: 6008) lecz
nie zawiera kamer i rejestracji wideo.
Wieża zawiera niezbędną elektronikę oraz okablowanie m. in.:
* Okablowanie elektryczne,
* Wysokość 5,3m
* Przewody zwisowe z zabezpieczeniem i prowadnicami, zabezpieczenie informujące o odłączeniu lub przecięciu przewodów zwisowych.
* miejsce montażowe na 4 kamer IP z PoE w tym:
Na szczycie masztu:
* 1x duża kamera PTZ lub 1x kamera stałopozycyjna
* 4 porty PoE do zasilania kamer IP o budżecie energii do 60W (opcja 90W)
* 3x kamera stałopozycyjna
* system transmisji bezprzewodowej 4G/LTE (2x SIM)
* Miejsce ogrzewane na NVR z SSD
* Wi-Fi
* Zasilanie akumulatorowe 1x200Ah/12V, 230V AC, 12V DC
* Automatyczne ładowanie akumulatorów z 230V lub z agregatu
W podstawie masztu:
* Czujniki zabezpieczające wieżę – położenia, wstrząsu, obrotu i
* sterownik główny wieży odpowiedzialny za zasilanie wszystkich bloków wieży, ochronę sabotażową i powiadomienia alarmowe
otwarcia
(SMS/PUSH)
* 4G/LTE z transmisją na żywo (2x SIM)
* zabezpieczenia nadprądowe i antyprzepięciowe
* Wi-Fi
* automatyczne ładowanie z 230V AC
* zabezpieczenie magnetyczne drzwi NC oraz zabezpieczenie położenia wieży
* Opcje dodatkowe:
* miejsce z atmosferą kontrolowaną >2°C przeznaczone na wbudowanie własnego NVR o wymiarach nie większych niż
* Zasilanie solarne
520x260x75mm; dostępne zasilanie dla NVR: 12V DC, 1x LAN (inne wymiary i interfejsy na zamówienie)
* Dodatkowe akumulatory po 200Ah lub 220Ah
* Megafon i oświetlenie LED
UWAGA: brak kamer i NVR. Możliwość zamocowania i podłączenia własnej, dowolnej kamery przez port PoE.
* Przyczepa mobilna na kołach z dyszlem na hak i zabezpieczeniami
bocznymi.
OSD: Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości
sygnału LTE. OSD wyświetla się na obrazie w kamerach IP Hikvision, Dahua, Axis.
Zasilanie: Akumulator 1x 200Ah 12V z możliwością szybkiej podmiany i z automatycznym ładowaniem z 230V AC lub z systemu
solarnego. Zasilanie z sieci 230V AC, zasilanie z 12V DC.
Transmisja: Podwójne 4G/LTE automatycznie przełączające się na silniejszego operatora. Wi-Fi do szybkiej konfiguracji i pobierania
nagrań.
Zabezpieczenia: Powiadomienie i alarm po: otworzeniu drzwiczek wieży, otworzeniu elektroniki, poruszeniu się lub zmiany położenia.
opcjonalnie powiadomienia przez SMS, powiadomienia do stacji monitorowania przez Internet w standardzie SIA-IP.
Rejestracja wideo: brak. Specjalne miejsce z kontrolowaną atmosferą >2°C na umieszczenie własnego rejestratora NVR
Polecane akcesoria: Karta LTE simCAM bez limitów i ze stałym IP, mobilne zasilanie solarne całoroczne, powiadomienia GSM przez
SMS, GPS, dodatkowe akumulatory z ładowarką, karta SIM GSM do powiadomień alarmowych, dodatkowe kamery, przyczepa do wieży

iCAM-TOWER eco
NOWOŚĆ 2021

3.05

6006

Kluczowe funkcje:
* Wysokość 5,3m
* Dwie kamery 2x100 stopni z zapisem 14 dni
* Zasilanie z akumulatora, z sieci 230V AC, lub 12V DC
* 4G/LTE z transmisją na żywo (1x SIM)
* Wi-Fi

Parametry techniczne:
Wysokość masztu po wysunięciu 5,3m, stabilna i bezpieczna konstrukcja stalowa ocynkowana, pionowe obciążenie maksymalne masztu
na szczycie 30kg, stalowe osłony zabezpieczające kluczowe mechanizmy, miejsca na reklamę.

* Opcje dodatkowe:
* Rejestracja zdalna na 14 dni
* Dodatkowe kamery
* Akumulator na podmianę

Zasilanie: 1x200Ah akumulator automatycznie ładowany, zasilanie z sieci 230V AC lub z 12V DC
Transmisja: LTE/4G, Wi-Fi do szybkiej konfiguracji i podglądu
Zabezpieczenia: zamki na klucz w drzwiach
Rejestracja wideo: 14 dni. Podgląd i pobieranie materiałów wideo przez LTE lub Wi-Fi.

Parametry kamer stałopozycyjnych: 2x 4Mpix 2560x1440p, kąt obserwacji 2x100°, Dzień/Noc, czułość: 0,02 Lux (kolor), 0 Lux (B/W
IR), oświetlacz nocny IR na 30m, h.265+, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu, detekcja przekroczenia linii,
wejścia w oznaczony obszar, zniknięcia obiektu.

Polecane akcesoria: Karta LTE simCAM bez limitów ze stałym adresem IP, akumulator wymienny z ładowarką, dodatkowe kamery.

iCAM-TOWER X
NOWOŚĆ 2021

3.06

6011

Wieża na zamówienie o dowolnych parametrach i wyposażeniu

* Możliwość wyposażenia w dowolne:
* systemy alarmowe i GSM
* rejestratory i serwery
* kamery, megafony, oświetlenie IR i LED
* źródła zasilania, ogniwa paliwowe, turbiny i panele solarne
* UPS
* skrzynie narzędziowe
* Zmienione wymiary konstrukcyjne wieży
* Wyższy maszt
* Dowolne mocowania i adaptery oraz wiele innych akcesoriów
Szczegółowe informacje w dziale handlowym CAMSAT

na zapytanie
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D3
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C
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C
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WIEŻE BEZ ELEKTRONIKI DO SAMODZIELNEGO UZBROJENIA
iCAM-TOWER
Container

Kluczowe funkcje:
* Wieża – skrzynia o wysokości 2m bez masztu
* Kompletna, ocynkowana konstrukcja mechaniczna przygotowana do
zamontowania masztu

NOWOŚĆ 2021
3.07

6100

Parametry techniczne:
Główna jednostka wieży jako podwójny kontener z dwoma osobnymi komorami i niezależnym dostępem. Górna komora przeznaczona do
częstej obsługi z dostępem do masztu i kamer. Dolna komora wyższego bezpieczeństwa przeznaczona do systemów zasilania,
akumulatorów i elektroniki.
Stabilna i wysoce bezpieczna konstrukcja stalowa ocynkowana. Stalowe osłony zabezpieczające kluczowe mechanizmy bezpieczeństwa, 4
szt. drzwi z zamkami, miejsca na dwie reklamy o wymiarach 460x800mm.
Polecane akcesoria: iCAM-Tower MAST – maszt podnoszony do 5,0—5,3m; iCAM-Tower HEAD-S – standardowa głowica montażowa na
szczyt masztu na 5 kamer. iCAM-Tower HEAD-C – głowica montażowa na szczyt masztu na 5 kamer w tym na jedną bardzo dużą kamerę
umieszczoną centralnie na szczycie wieży.

iCAM-TOWER MAST
NOWOŚĆ 2021
3.08

6101

iCAM-TOWER
HEAD-S
3.09

6102

NOWOŚĆ 2021
iCAM-TOWER
HEAD-C
3.10

6103

NOWOŚĆ 2021

Kluczowe funkcje:
* Profesjonalny i mocny maszt podnoszony za pomocą systemu linek
stalowych z podwójnym zabezpieczeniem
* Wysokość 5m
* System podnoszenia korbowego z hamulcem
* Dodatkowe zabezpieczenie przed opuszczeniem
* System wymiany linek bez demontażu masztu
* Podwójny i wysoce bezpieczny system linek dźwigowych

Parametry techniczne:
* Wysokość po wysunięciu 5m
* Wysokość po złożeniu 1,8m
* Waga 72kg
* Udźwig pionowy 100kg
* Wymiary podstawy 190x86mm
* Wymiary szczytu – profil 40x40mm
* Linka stalowa 2x 6mm

Kluczowe funkcje:
* Głowica montażowa na szczyt wieży z miejscem na 5 kamer oraz
miejscem na switch i modem LTE.
* Szybki, beznarzędziowy montaż wsuwany na szczyt masztu

Parametry techniczne:
* Miejsce na kamery stałe i PTZ: 5
* Uniwersalny montaż wsuwany na dowolnym maszcie
* Wymiary skrzyni na elektronikę: 156x156x200mm
* Wysokość całkowita: 458mm

Kluczowe funkcje:
Parametry techniczne:
* Specjalna głowica do kamer PTZ montowanych na szczycie wieży bez * Miejsce na kamery stałe i PTZ: 5
„martwego pola”
* Uniwersalny montaż wsuwany na dowolnym maszcie
* Miejsce na 4 kamery stałopozycyjne oraz jedną kamerę PTZ na
* Wymiary skrzyni na elektronikę: 250x160x120mm
szczycie wieży, miejsce na switch i modem LTE.
* Wysokość całkowita: 270mm
* Szybki, beznarzędziowy montaż wsuwany na szczyt masztu
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ZASILANIE SOLARNE DO iCAM-TOWER
iCAM-Solar365 Mobile
T400W
NOWOŚĆ 2021
3.11

7719

Zestaw solarny 400W przeznaczony do wspomagania zasilania i Parametry techniczne:
ładowania akumulatorów w iCAM-TOWER.
* 400W mocy
* 12V DC (opcja 24V DC)
* Przeznaczony do wspomagania zasilania iCAM-TOWER
* Kompatybilny z akumulatorami żelowymi 12V
* Szybki montaż wsuwany do burty wieży z możliwością szybkiej
* Wymiary panelu po rozłożeniu do kąta 45°: 1850x840x840 [mm]
wymiany pomiędzy wieżami.
* Wymiary złożonej konstrukcji do transportu: 1850x1000x280 [mm]
* Składana, mobilna konstrukcja do łatwego przenoszenia
Zawiera: Specjalną konstrukcję nośną do montażu do iCAM-TOWER, panel solarny 400W, okablowanie zasilające D=4m, ładowarkę
kompatybilną z iCAM-TOWER, akcesoria montażowe.
Opcje: Mechaniczna osłona zabezpieczająca dookoła krawędzie paneli solarnych przed uderzeniem/zniszczeniem – rama aluminiowa
wystająca 200mm przed konstrukcję z panelami.

iCAM-Solar365 Mobile
T800W
NOWOŚĆ 2021
3.12

7720

iCAM-Solar365 Mobile
T1000W
NOWOŚĆ 2021
3.13

7718

Zestaw solarny 800W przeznaczony do wspomagania zasilania i Parametry techniczne:
ładowania akumulatorów w iCAM-TOWER.
* 800W mocy
* 12V DC (opcja 24V DC)
* Przeznaczony do wspomagania zasilania iCAM-TOWER
* Kompatybilny z akumulatorami żelowymi 12V
* Szybki montaż wsuwany do burty wieży z możliwością szybkiej
* Wymiary po rozłożeniu do kąta 45°: 2550x1850x1250 [mm]
wymiany pomiędzy wieżami.
* Wymiary złożonej konstrukcji do transportu: 2550x1950x370 [mm]
* Składana, mobilna konstrukcja do łatwego przenoszenia
Zawiera: Konstrukcję nośną do montażu do iCAM-TOWER, panele solarne 800W, okablowanie zasilające D=4m, ładowarkę kompatybilną
z iCAM-TOWER, akcesoria montażowe.
Opcje: Mechaniczna osłona zabezpieczająca dookoła krawędzie paneli solarnych przed uderzeniem/zniszczeniem – rama aluminiowa
wystająca 200mm przed konstrukcję z panelami.
Zestaw solarny 1000W przeznaczony do wspomagania zasilania Parametry techniczne:
i ładowania akumulatorów w iCAM-TOWER.
* 1000W mocy
* 12V DC (opcja 24V DC)
* Przeznaczony do wspomagania zasilania iCAM-TOWER
* Kompatybilny z akumulatorami żelowymi 12V
* Szybki montaż wsuwany do burty wieży z możliwością szybkiej
* Wymiary po rozłożeniu do kąta 45°: 2550x2750x1350 [mm]
wymiany pomiędzy wieżami.
* Wymiary złożonej konstrukcji do transportu: 2450x2700x370 [mm]
* Składana, mobilna konstrukcja do łatwego przenoszenia
Zawiera: Konstrukcję nośną do montażu do iCAM-TOWER, panele solarne 1kW, okablowanie zasilające D=4m, ładowarkę kompatybilną
z iCAM-TOWER, akcesoria montażowe.
Opcje: Mechaniczna osłona zabezpieczająca dookoła krawędzie paneli solarnych przed uderzeniem/zniszczeniem – rama aluminiowa
wystająca 200mm przed konstrukcję z panelami.

ZASILANIE WIATROWE DO iCAM-TOWER
iCAM-Turbo Mobile
T300W
NOWOŚĆ 2021
3.14

* Przeznaczony do wspomagania zasilania iCAM-TOWER
* Szybki montaż wsuwany do burty wieży
* Składana, mobilna konstrukcja do łatwego przenoszenia

7721

iCAM-Turbo Mobile
T400W
NOWOŚĆ 2021
3.15

7722

Zestaw zasilania wiatrowego ze specjalną, bezpieczną turbiną
wiatrową 300W przeznaczoną do wspomagania zasilania i
ładowania akumulatorów wieży w najtrudniejszym okresie
jesienno zimowym.

Zestaw zasilania wiatrowego ze specjalną, bezpieczną turbiną
wiatrową 400W przeznaczoną do wspomagania zasilania i
ładowania akumulatorów wieży w najtrudniejszym okresie
jesienno zimowym.
* Przeznaczony do wspomagania zasilania iCAM-TOWER
* Szybki montaż wsuwany do burty wieży
* Składana, mobilna konstrukcja do łatwego przenoszenia

*
*
*
*
*
*
*
*

Moc 300W
Napięcie: 12V (opcja 24V)
Początkowa prędkość wiatru: 2,6 m/s
Znamionowa prędkość wiatru: 12 m/s
Metoda hamowania: elektromagnetyczna
Bezpieczna prędkość wiatru: 45 m/s
Temperatura pracy: 40 ℃ ÷ 80 ℃
Wymiary łopatek turbiny: 650x900mm

*
*
*
*
*
*
*
*

Moc 400W
Napięcie: 12V (opcja 24V)
Początkowa prędkość wiatru: 2,4 m/s
Znamionowa prędkość wiatru: 10,8 m/s
Metoda hamowania: elektromagnetyczna
Bezpieczna prędkość wiatru: 45 m/s
Temperatura pracy: 40 ℃ ÷ 80 ℃
Wymiary łopatek turbiny: 650x900mm
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PRZYCZEPY
iCAM-Trailer 1

3.16

6104

iCAM-Trailer 2

3.17

6105

Przyczepa do wieży.
* Specjalne kotwy do szybkiego montażu wieży
* Podpory boczne usztywniające przyczepę z wieżą
* DMC750 umożliwiający ciągnięcie za samochodem osobowym
* Możliwość pracy wieży z przyczepy (bez ściągania wieży)
* Możliwość transportu wieży z systemem solarnym T400W

*
*
*
*
*
*
*
*

Gniazda do szybkiego posadowienia i zamocowania wieży
Odciągi bezpieczeństwa stabilizujące montaż
Podpory stabilizujące położenie i umożliwiające pracę wieży z rozłożonym masztem
DMC750
Waga bez wieży 198kg
Wymiary platformy: 2050x1250mm
Koła R13
Zawieszenie na wahaczach

Duża przyczepa do wieży z poszerzonym rozstawem kół i
przystosowana do największych paneli solarnych.
* Specjalne kotwy do szybkiego montażu wieży
* Podpory boczne usztywniające przyczepę z wieżą
* DMC750 umożliwiający ciągnięcie za samochodem osobowym
* Możliwość pracy wieży z przyczepy (bez ściągania wieży)
* Możliwość transportu wieży z dużym systemem solarnym T1000W
oraz turbiną wiatrową.

*
*
*
*
*
*
*
*

Gniazda do szybkiego posadowienia i zamocowania wieży
Odciągi bezpieczeństwa stabilizujące montaż
Podpory stabilizujące położenie i umożliwiające pracę wieży z rozłożonym masztem
DMC750
Waga bez wieży 248kg
Wymiary platformy: 2630x1500mm
Koła R13
Zawieszenie na wahaczach

Akumulator żelowy 100Ah/12V
Nowoczesny akumulator żelowy odporny na głębokie rozładowanie.
Akumulator jest przystosowany do cyklicznego rozładowywania i
ładowania, dzięki czemu idealnie sprawdza się w systemach CCTV oraz
solarnych.

*
*
*
*

Pojemność 100Ah/12V
Praca nawet w niskich temperaturach -20°C
Waga: 31kg
Wymiary: 403x175x246 [mm]

C

1 190 zł

Akumulator, żelowy 200Ah/12V
Nowoczesny akumulator żelowy odporny na głębokie rozładowanie.
Akumulator jest przystosowany do cyklicznego rozładowywania i
ładowania, dzięki czemu idealnie sprawdza się w systemach CCTV oraz
solarnych.

*
*
*
*

Pojemność 200Ah/12V
Praca nawet w niskich temperaturach -20°C
Waga: 58kg
Wymiary: 523x240x226 [mm]

C

1 790 zł

Akumulator, żelowy 220Ah/12V
Nowoczesny akumulator żelowy odporny na głębokie rozładowanie.
Akumulator jest przystosowany do cyklicznego rozładowywania i
ładowania, dzięki czemu idealnie sprawdza się w systemach CCTV oraz
solarnych.

*
*
*
*

Pojemność 220Ah/12V
Praca nawet w niskich temperaturach -20°C
Waga: 68kg
Wymiary: 522x238x240 [mm]

C

2 180 zł

C

680 zł

C

980 zł

C

980 zł

D2

1 890 zł

AKUMULATORY
AKU-S100AZ
3.18

1125

AKU-S200AZ
3.19

1126

AKU-S220AZ
3.20

1134

POKROWCE
SolarTilt-Single
3.21

6106

SolarTilt-Dual
3.22

6107

TurboTilt
3.23

Pokrowiec SOLARA do bezpiecznego transportu paneli solarnych * Tworzywo sztuczne PCV
Specjalny pokrowiec PCV nasuwany na panele solarne chroniący np.
* Napinanie linkowe z oczkami
przed uderzeniami kamieni z spod kół w trakcie transportu na
* Rozmiary wg rozmiarów systemu solarnego +10%
przyczepkach.

6108

Pokrowiec TURBINY WIATROWEJ do bezpiecznego transportu
na wieży.
Specjalny pokrowiec PCV nasuwany na turbinę który chroni łopaty
turbiny w trakcie transportu wieży na przyczepie.

* Tworzywo sztuczne PCV
* Napinanie linkowe z oczkami

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR o zasięgu radiowym 500m NLOS
(przez przeszkody), automatycznie wyzwalający zbliżenie i najazd
kamery na obszar wykrycia. Przeznaczony do ochrony terenu nawet
500m od wieży.

*
*
*
*
*

CZUJNIKI RUCHU
iWirelessPIR-500M
NOWOŚĆ 2021
3.24

1370

Zasięg detekcji 12m/120°,
Zasięg transmisji 500m NLOS, 1000m LOS
Zasilanie 3,6V na 6 miesięcy
Zewnętrzna IP65, stalowa konstrukcja odporna na uderzenia, zabezpieczana przed demontażem kłódką
Powiadomienie sabotażowe, o demontażu / otwarciu. W zestawie odbiornik radiowy z wyjściem przekaźnikowym NO
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C
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C
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C
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C
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MEGAFONY I POZOSTAŁE AKCESORIA
MEG-25 set
3.25

1150

MEG-3032

3.26

1152

MEG-1022

3.27

1153

LED-45W set

3.28

G-LINE Q4

3.30

1133

Moc maksymalna 25W
Praca nawet w niskich temperaturach -20°C
Przystosowany do pracy na zewnątrz dzięki IP65
Waga: 3kg
Mocowanie do masztu
Moc maksymalna 30W
Praca nawet w niskich temperaturach -20°C
VoIP SIP
Przystosowany do pracy w bardzo ciężkich warunkach zewnętrznych – IP66
Waga: 3kg
Mocowanie do masztu
1x wejście mikrofonowe, 2x wejścia cyfrowe, 2x przekaźnik, 1x wejście liniowe audio
switch 2xEth, zasilanie 12—36VDC

Megafon sieciowy IP do automatycznych komunikatów dźwiękowych *
oraz komunikatów dźwiękowych na żywo od operatora.
*
*
*
*
*
*
*

Moc maksymalna 10W
Praca nawet w niskich temperaturach -20°C
VoIP SIP, 10W
Przystosowany do pracy na zewnątrz dzięki IP65
Waga: 3kg
Mocowanie do masztu
1x wejście mikrofonowe, 2x wejście cyfrowe, 2x przekaźnik, 1x wejście liniowe audio
switch 2xEth, zasilanie 12—36VDC

Lekki halogen LED 2x45W
Zestaw dwóch halogenów z mocowaniem do masztu

12V DC
Moc maksymalna 2x45W (odpowiednik 2x200W)
Praca nawet w niskich temperaturach -20°C
Przystosowany do pracy na zewnątrz dzięki IP65
Waga: 2x 1,8kg
Mocowanie do masztu

Specjalny przewód zwisowy łączący szczyt wieży z podstawą kompatybilny z Q3
Zawiera wielożyłowe okablowanie w osłonie składanej mechanicznie.
Długość dopasowana do wysokości wieży 5m.
Zakończenia przewodów wtyczkami systemowymi, wielopinowymi,
hermetycznymi IP66 pasującymi do wpięcia w skrzynię sterującą oraz w
obudowę na szczycie głowicy.

1132

*
*
*
*
*

Bardzo głośny megafon sieciowy IP do automatycznych
*
komunikatów dźwiękowych oraz komunikatów dźwiękowych na żywo od *
operatora.
*
*
*
*
*
*

1151

G-LINE Q3

3.29

Megafon – zestaw do automatycznych komunikatów dźwiękowych
oraz komunikatów dźwiękowych od operatora

*
*
*
*
*
*

Przewód zwisowy zawiera okablowanie:
* 8x 1,5mm2
* 2x UTP (4x2x0,5mm2)
Zawiera mocowania i dystanse mechaniczne do zawieszenia instalacji.
Zawiera wtyczki i gniazda do szybkiego połączenia ze skrzynią sterującą oraz obudową na szczycie wieży.

Specjalny przewód zwisowy łączący szczyt wieży z podstawą kompatybilny z Q4

Przewód zwisowy zawiera okablowanie:
* 8x 1,5mm2
* 4x 1,5mm2
Zawiera wielożyłowe okablowanie w osłonie składanej mechanicznie.
* 2x UTP (4x2x0,5mm2)
Długość dopasowana do wysokości wieży 5m z rozdzieleniem w połowie Zawiera mocowania i dystanse mechaniczne do zawieszenia instalacji.
wieży dla czujników PIR, LED i głośnika.
Zawiera wtyczki i gniazda do szybkiego połączenia ze skrzynią sterującą oraz obudową na szczycie wieży.
Zakończenia przewodów wtyczkami systemowymi, wielopinowymi,
hermetycznymi IP66 pasującymi do wpięcia w skrzynię sterującą oraz w
obudowę na szczycie głowicy.

3. Cennik MOBILNYCH WIEŻ CCTV Z WŁASNYM ZASILANIEM SOLARNO-WIATROWYM
iCAM-TOWER
CAMSAT 09.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 10.09.2021

l.p.
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KARTY SIM DO BEZLIMITOWEJ TRANSMISJI CCTV
simCAM_PA

3.31

1110

simCAM_P1R

3.32

1111

Karta SIM LTE do kamer iCAM – operator Plus PL
* Bez limitu transmisji
* Stały adres IP
* Otwarty dostęp z zewnątrz
* Opłata miesięczna – abonament

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE dostępną na obszarze pracy. Umożliwia pełny zdalny dostęp do
kamery, np. podgląd HD, rejestrację, sterowanie przez 24h/dobę przez cały miesiąc – najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do
kamery w identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN, P2P ani Chmur. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz.
Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią Plus.
Wysyłanie SMS: Nie.
Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego. Karta w abonamencie dostępna tylko dla firm i instytucji.
Umowa na 12 miesięcy

Karta SIM LTE do kamer iCAM – operator Plus PL
* Bez limitu transmisji
* Stały adres IP
* Otwarty dostęp z zewnątrz
* Opłata roczna

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd HD,
rejestrację, sterowanie przez 24h/dobę przez cały miesiąc – najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w identyczny
sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN, P2P ani Chmur. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. Wykorzystuje pokrycie i
zasięg zgodny z siecią Plus.
Wysyłanie SMS: Nie.
Podana cena dotyczy jednorazowej opłaty za rok.
Umowa na 12 miesięcy

76,- miesięcznie

-

Opcje:
300SMS:
+40,-/mc
100SMS:
+25,-/mc

890,- za rok

C

Opcje:
300 SMS: +480zł
netto
100 SMS: +300zł
netto

4. Cennik kamer mobilnych na
PLACE BUDOWY
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.
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iCAM

4 790 zł

iCAM

9 980 zł

iConstruction-CAM
Mobilny system do szybkiego uruchomienia zdalnego wideo-monitorowania
PLACÓW BUDOWY przez 4G/LTE
Wersja bez kamery - jednostka główna do zamontowania dowolnej kamery IP
iConstruction-CAM
BACK
(kompatybilny z
Hikvision, Dahua, ...)

4.01

1060

Mobilny system LTE do zdalnej wideoobserwacji placów budowy Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, 1x port LAN z PoE+, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania
i postępów prac budowlanych – bez kamery IP.
na 4h, gniazdo szybkiego montażu na słupie/ścianie, adapter mechaniczny do zamocowania kamery podwieszanej PTZ Dahua lub
Hikvision, wbudowana ładowarka akumulatora – TAK, zewnętrzny IP66.
Przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery Parametry kamery: Nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta.
PTZ IP takich marek jak: Hikvision i Dahua
Czas pracy na samym akumulatorze: 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.
Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE – TAK (1x SIM)
Polecane akcesoria: Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilion, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy
* Akumulator – TAK (4h)
do kamer tubowych; karta LTE simCAM, skrzynia iCAM-BOX, Wi-Fi, iCAM-TOWER – wieża mobilna 4—5m, zasilanie solarne.
* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.
* Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua – TAK
* Kamera – NIE

Gotowe zestawy monitoringu CCTV – jednostka główna z kamerami
iConstruction-CAM
BHP
NOWOŚĆ 2021

4.02

1069

Kamera budowlana do automatycznego wykrywana braku
założonych kasków na głowach pracowników.
Kamera samodzielnie wykrywa postać człowieka który nie ma
założonego na głowę kasku ochronnego. Wykonuje automatycznie
zdjęcia oraz natychmiast informuje za pomocą aplikacji, komunikatu
SMS lub wiadomości e-mail o zaistniałej sytuacji. Użytkownik poprzez
aplikację otrzyma zdjęcie oraz jednym przyciskiem ma możliwość
przeglądania nagrania wideo z danego zdarzenia.
Kluczowe funkcje:
* Wykrywanie braku kasku na głowach pracowników,
* Dźwiękowy, automatyczny komunikat ostrzegawczy o braku kasku
* Zdalny podgląd na żywo 4G/LTE i powiadomienia w aplikacji
* Mobilna, stalowa konstrukcja IP66
* Ciągły zapis wideo na 14 lub 28 dni wstecz
Przeznaczona dla:
* Firm budowlanych
* Generalnych wykonawców budowlanych
* BHP i inspektorów. Firm remontowych
* Firm transportowych przy załadunkach
* Bezpieczeństwo pracy. Magazyny, transport, przeładunek, porty
komunikacyjne itd.
* Zlikwiduje kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP/OHS.

Parametry techniczne:
Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, zapis wideo na 14 dni
wstecz (opcja 28 dni), informowanie na SMS, mail, powiadomienia typu Push w aplikacji, automatyczne ostrzeżenia audio o braku kasku,
gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, Wi-Fi, wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66.
Wyjście przekaźnikowe NO zezwalające np. na wejście pracownika na teren.
Parametry kamery:
4Mpix 2680x1520p, Dzień/Noc, czułość: 0,001 Lux/F1.2 (kolor), 0,0003 Lux/F1.2 (B/W), oświetlacz IR na 30m, h.265+, WDR 140dB,
ROIx4, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy
oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu. Detekcja braku kasku na głowie z odległości 30—40m. Liczenie osób, wykonywanie zdjęcia
twarzy, detekcja parametrów człowieka takich jak: wiek, płeć, kolor ubrania, nakrycie głowy, wzrost.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BHP, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile IIx 1 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja
wideo na 14 dni, akcesoria montażowe x1 szt.
Polecane akcesoria: dodatkowe boczne kamery, karta LTE simCAM z SMS, zapis wideo do 28 dni, skrzynia iCAM-BOX, statyw
magnetyczny na dach samochodu iCAM-Magnetic STAND, iCAM-TOWER – Wieża mobilna 4—5m, zasilanie solarne.

4. Cennik kamer mobilnych na
PLACE BUDOWY
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.

Index

Model
iConstruction-CAM
x25

4.03

1061

iConstruction-CAM
DOME-2M
(z kamerą
stałopozycyjną FullHD
2Mpix)
4.04

1063

iConstructionCAM
Triplex DOME-2M
(z 3 kamerami
stałopozycyjnymi
FullHD)
4.05

1064

iConstruction-CAM
X25 Duplex DOME-2M
nowa wersja x25
TOP - Produkt bardzo
popularny

4.06

1065b

Zdjęcie

Opis i zalety produktu

Parametry techniczne i zawartość

Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy Parametry techniczne:
i postępów prac budowlanych – z obrotową kamerą PTZ o dużym
Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, zapis wideo na 14 dni
zoomie optycznym x25 i zasięgu 200m dookoła
wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana ładowarka
akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66.
Kluczowe funkcje:
Parametry kamery: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz
* jak w iConstruction-CAM BACK
IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8~120mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog, funkcje
* Kamera – TAK (obrotowa z zoom x25, IR 100m)
inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy
* Zapis wideo na 14 dni
oraz pojawienia się / zniknięcia obiektu.
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613m, obserwacja: 646m, rozpoznanie: 323m, identyfikacja: 161m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera PTZ x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni, anteny, gniazdo
szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt. akcesoria montażowe x1 szt.

Mobilny system LTE do zdalnej wideoobserwacji placów budowy Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h,
i postępów prac budowlanych – z szerokokątną kamerą
zapis wideo na 14 dni wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie,
stałopozycyjną 2Mpix (1080p).
wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66.
Parametry kamery: 2Mpix 1920x1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na
Kluczowe funkcje:
30m, h.265+, kąt obserwacji 100°—38°, obiektyw: 2,8~12mm zdalnie regulowany, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D
* jak w iConstruction-CAM BACK
DNR, ROI, wykrycie ruchu, alarmy po przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się /
* Kamera – TAK (stałopozycyjna IR 30m)
zniknięcie obiektu. IK10
* Zapis wideo na 14 dni
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 129m, obserwacja: 51m, rozpoznanie: 26m, identyfikacja: 13m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera stałopozycyjna x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni, anteny,
gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.

Mobilny system LTE do zdalnej wideoobserwacji placów budowy Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h,
i postępów prac budowlanych – z trzema szerokokątnymi kamerami zapis wideo na 14 dni wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie,
stałopozycyjnymi 2Mpix (1080p).
wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66.
Parametry kamery: 3x 2Mpix 1080p FHD, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na
Kluczowe funkcje:
30m, h.265+, obiektyw: 2,8~12mm zdalnie regulowany zoom, kąt obserwacji 3x 100°—38°, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB,
* jak w iConstruction-CAM BACK
ROI, wykrycie ruchu. Alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienia się /
* Kamera – TAK (3 kamery stałopozycyjne IR 30m)
zniknięcia obiektu.
* Zapis wideo na 14 dni
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 129m, obserwacja: 51m, rozpoznanie: 26m, identyfikacja: 13m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera Hikvision x3 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni x3 szt.,
anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.

Mobilny system LTE do zdalnej wideoobserwacji placów budowy
i postępów prac budowlanych – z dwiema szerokokątnymi
kamerami stałopozycyjnymi 2Mpix (1080p) i kamerą obrotową PTZ
zoom x25 o zasięgu 200m dookoła.
Pozwala na obserwację dużego terenu oraz na szczegółową analizę
odległych miejsc.
Kluczowe funkcje:
* jak w iConstruction-CAM BACK
* Kamera – TAK (2 kamery stałopozycyjne 2Mpix, IR 30m; 1 kamera
PTZ 2Mpix, IR 100m)
* Zapis wideo na 14 dni

Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h,
zapis wideo na 14 dni wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie,
wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66.
Parametry kamery PTZ: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x25,
oświetlacz IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8~120mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog, funkcje
inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy
oraz pojawienia się / zniknięcia obiektu.
Parametry kamer stałopozycyjnych: 2x 2Mpix 1080p FHD, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4,
oświetlacz IR na 30m, h.265+, obiektyw: 2,8~12 mm zdalnie regulowany, kąt obserwacji 2x 100°—38°, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR
120dB, ROI, wykrycie ruchu. Alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienia
się / zniknięcia obiektu.
Zasięg obserwacji kamery PTZ: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613m, obserwacja: 646m, rozpoznanie: 323m, identyfikacja:
161m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK , kamera PTZ x1 szt., kamera stałopozycyjna x2 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja
wideo na 14 dni x3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.
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iCAM

6 980 zł

iCAM

5 790 zł

iCAM

7 990 zł

iCAM

9 470 zł

4. Cennik kamer mobilnych na
PLACE BUDOWY
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podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
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iCAM

4 480 zł

iCAM

2 680 zł

C

460 zł

iCAM

5 860 zł

iCAM

7 640 zł

Kamery do pojazdów budowlanych
iConstruction-CAM
TRUCK II
(do pojazdów
budowlanych)

4.07

1067

4.08

1068

4.09

1127

iConstruction-CAM
TRUCK II ext

MagneticMOUNT

Kamera magnetyczna do ciężkich pojazdów budowanych 4G/LTE
Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE/3G
* Wi-Fi
* 14 dni nagrań wideo
* Wysoka rozdzielczość 4Mpix
* Kąt obserwacji 100° (opcja: 180°)
* Stalowa konstrukcja IP66
Opcje: podstawy magnetyczne, akumulatory

Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, rejestracja wewnątrz na 14 dni oraz możliwość rejestracji zdalnej, gniazdo
1x SIM, zasilanie 12—24V,powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66.
Parametry kamery: 4Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), oświetlacz IR na 30m, h.265+, kąt
obserwacji 100° (opcja: 180°), wykrycie ruchu, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie w wyznaczony obszar i detekcja intruza,
pojawienie się / zniknięcie obiektu, ROI.
Zawiera: iConstruction-CAM TRUCK II , kamera 4Mpix x1 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni x1 szt.,
anteny LTE i Wi-Fi x1 kpl., przewód zasilania w stalowej osłonie x1 szt.
ZABEZPIECZA:
* pracowników i najbliższe otoczenie
* przed kradzieżą paliwa i dewastacją
* na żywo daje podgląd na wykonywaną pracę
* monitoruje czas pracy i zgłasza wyłączenia/załączenia silnika pojazdu (za pomocą email/SMS)
* w nocy zaparkuj wkoło inne pojazdy budowlane a wszystkie będą monitorowane
* zabezpiecza tył naczep i zasłoniętych fragmentów pojazdów…

Rozszerzenie iConstruction-CAM TRUCK II o kolejną kamerę

Podstawa magnetyczna do kamery
iConstructionCAM-TRUCK II

Kolejna kamera o identycznych parametrach jak iConstruction-CAM TRUCK II. Przeznaczona do obserwacji z innego kierunku. W zestawie
przewód łaczący z jednostką iConstructionCAM TRUCK II długości 2,5m

Niezwykle mocne mocowanie magnetyczne. Umożliwia szybki montaż kamer do każdej stalowej powierzchni np. do kontenera, na dach
pojazdu, na hak dźwigu.

Kamery TimeLapse do ciężkich warunków pracy
iConstruction-CAM
TimeLapse 4M
(z kamerą specjalną o
rozdzielczości 2k)

4.10

Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE – TAK (1x SIM)
* Akumulator – TAK (4h)
* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
* Kamera 4Mpix TimeLapse – TAK

1066a

iConstruction-CAM
TimeLapse 8M

Kamera budowlana 4G/LTE do zdalnej wideoobserwacji placów
budowy i nagrywania filmów poklatkowych TIME-LAPSE 8Mpix

(z kamerą specjalną o
rozdzielczości 4k 8Mpix)

Przeznaczony do nagrywania materiałów poklatkowych w celu
późniejszego odtworzenia prac np. w przyspieszonym tempie (365 dni
w 2 minuty). Kamera umożliwia także zdalną obserwację placów
budowy w trybie online przez Internet.

TOP – Produkt bardzo
popularny
4.11

1066b

Kamera budowlana 4G/LTE do zdalnej wideoobserwacji placów
budowy i nagrywania filmów poklatkowych TIME-LAPSE 4Mpix
Przeznaczony do nagrywania materiałów poklatkowych w celu
późniejszego odtworzenia prac np. w przyspieszonym tempie (365 dni
w 2 minuty). Kamera umożliwia także zdalną obserwację placów
budowy w trybie online przez Internet.

Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE – TAK (1x SIM)
* Akumulator – TAK (4h)
* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
* Kamera 8Mpix TimeLapse – TAK

Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, 1x port LAN z PoE+, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania
na 4h, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana automatyczna ładowarka akumulatora – TAK, zewnętrzny IP66,
funkcja TimeLapse z regulacją wykonywania zdjęć co 1—5000s.
Parametry kamery: 4Mpix, 2688x1520 pikseli, kąt obserwacji regulowany zdalnie 105°—34°, Dzień/Noc, czułość: 0,03Lux/F1,4 Lux
(kolor), 0 Lux/F1,4 (IR wł.) Lux (B/W), motozoom x4, oświetlacz IR na 50m, h.264, h.265, h.265+, obiektyw: 2,7~13mm (motozoom,
autofocus).
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 208m, obserwacja: 83m, rozpoznanie: 41m, identyfikacja: 20m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera TimeLapse 4Mpix x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo i zdjęć, anteny,
gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.

Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, 1x port LAN z PoE+, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania
na 4h, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana automatyczna ładowarka akumulatora – TAK, zewnętrzny IP66,
funkcja TimeLapse z regulacją wykonywania zdjęć co 1—5000s.
Parametry kamery: 8Mpix, 3840x2160 pikseli, kąt obserwacji regulowany zdalnie 105°—34°, Dzień/Noc, czułość: 0,03Lux/F1,4 Lux
(kolor), 0 Lux/F1,4 (IR wł.) Lux (B/W), motozoom x4, oświetlacz IR na 50m, h.264, h.265, h.265+, obiektyw: 2,7~12mm (motozoom,
autofocus).
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 228m, obserwacja: 91m, rozpoznanie: 46m, identyfikacja: 23m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera TimeLapse 8Mpix x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo i zdjęć, anteny,
gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.

4. Cennik kamer mobilnych na
PLACE BUDOWY
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
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iConstruction-CAM
TimeLapse 12M
(z kamerą specjalną o
rozdzielczości 12Mpix)

4.12

1066c

Zdjęcie

Opis i zalety produktu

Parametry techniczne i zawartość

Kamera budowlana 4G/LTE do zdalnej wideo obserwacji placów Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, 1x port LAN z PoE+, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania
budowy i nagrywania filmów poklatkowych TIME-LAPSE 12Mpix na 4h, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana automatyczna ładowarka akumulatora – TAK, zewnętrzny IP66,
funkcja TimeLapse z regulacją wykonywania zdjęć co 1—5000s.
Przeznaczony do nagrywania materiałów poklatkowych w celu
późniejszego odtworzenia prac np. w przyspieszonym tempie (365 dni Parametry kamery: 12Mpix, 4000x3000 pikseli, kąt obserwacji regulowany zdalnie 105°—34°, Dzień/Noc, czułość: 0,03Lux/F1,4 Lux
w 2 minuty). Kamera umożliwia także zdalną obserwację placów
(kolor), 0 Lux/F1,4 (IR wł.) Lux (B/W), motozoom x4, oświetlacz IR na 50m, h.264, h.265, h.265+, obiektyw: 2,7~12 mm (motozoom,
budowy w trybie online przez Internet.
autofocus).
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 228m, obserwacja: 108m, rozpoznanie: 52m, identyfikacja: 26m.
Kluczowe funkcje:
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
* 4G/LTE – TAK (1x SIM)
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera TimeLapse 8Mpix x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo i zdjęć, anteny,
* Akumulator – TAK (4h)
gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.
* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
* Kamera 12Mpix TimeLapse – TAK

C

Akcesoria

iCAM

Kamery

Rabat

Cena detal
netto

iCAM

9 740 zł

-

Wycena
indywidualna
Zależy od modelu
i marki kamery

C

560 zł

C

560 zł

C

58 zł

C

380 zł

Opcje rozszerzające funkcjonalność
iCAM-Adapter
Nr opcji 00 64
4.13

1100

iMount-Triplex
Nr opcji 00 60
4.14

1102

iMount-Duplex
Nr opcji 00 61
4.15

1103

Lock
Nr opcji 00 31
4.16

1105

Wi-Fi
Nr opcji 00 24
4.17

1108

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Adapter montażowy do kamer dowolnej firmy np.: Bosch, Novus, Axis, UNV, Avigilon, itd.

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Adapter montażowy do 3 kamer stałopozycyjnych

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Adapter montażowy do 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Zamek, kłódka do zabezpieczenia kamery przed niepowołanym demontażem

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Wi-Fi o zasięgu 50m pracujące w pasmie 2,4ghz do systemów iCAM i iConstruction
Transmisja bezprzewodowa Wi-Fi do bezprzewodowej konfiguracji systemu. Umożliwia: podgląd, sterowanie, przeglądanie i ściąganie
archiwum oraz zarządzanie systemem.

Adapter do montażu kamer IP PTZ z wiszącym mocowaniem rurowym. Zestaw zawiera adapter umożliwiający zamocowanie kamer PTZ
różnych marek. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT.

Adapter umożliwia montaż 3 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny
CAMSAT.

Adapter umożliwia montaż 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj
dział techniczny CAMSAT.
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C

Akcesoria

iCAM

Kamery

Rabat

Cena detal
netto

Akcesoria do kamer mobilnych
simCAM_PA
abonamentowa
4.18

1110

simCAM_P1R
roczna
4.19

1111

iCAM-BOX
Nr opcji 00 48
4.20

1115

Gniazdo GE-Mobile II
Nr opcji 00 52
4.21

1116

iCAM-TVRec
Nr opcji 00 26
4.22

1117

Karta SIM LTE do kamer – operator Plus PL
* Bez limitu transmisji
* Stały adres IP
* Otwarty dostęp z zewnątrz
* Opłata miesięczna – abonament dla firm i instytucji

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE dostępną na obszarze pracy. Umożliwia pełny zdalny dostęp do
kamery, np. podgląd HD, rejestrację, sterowanie przez 24h/dobę przez cały miesiąc – najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do
kamery w identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN, P2P ani Chmur. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz.
Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią Plus.
Wysyłanie SMS: Nie.
Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego. Karta w abonamencie dostępna tylko dla firm i instytucji.
Umowa na 12 miesięcy

Karta SIM LTE do kamer – operator Plus PL
* Bez limitu transmisji
* Stały adres IP
* Otwarty dostęp z zewnątrz
* Opłata roczna

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd HD,
rejestrację, sterowanie przez 24h/dobę przez cały miesiąc – najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w identyczny
sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN, P2P ani Chmur. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. Wykorzystuje pokrycie i
zasięg zgodny z siecią Plus.
Wysyłanie SMS: Nie.
Podana cena dotyczy jednorazowej opłaty za rok.
Umowa na 12 miesięcy

Kompatybilny z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Mocna skrzynia transportowa do systemów mobilnych: iCAM i iConstruction-CAM z wypełnieniem z pianki.
Umożliwia bezpieczny transport i przechowywanie kamer mobilnych.
Wymiary: 60x50x35 [cm]
Inne wymiary dostępne na zamówienie.

C

1 280 zł

Kompatybilne z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza montażowego kamer mobilnych iCAM i iConstruction-CAM. Możliwość przykręcenia do
ściany lub przypięcia opaskami stalowymi do słupa 80-160 mm
Gniazdo szybkozłącza do zamontowania kamery mobilnej na słupie lub elewacji. Zamontowanie kilku takich gniazd w terenie miasta
umożliwia bardzo szybkie przemieszczanie i montaż kamer w nowej lokalizacji.

C

348 zł

Kompatybilny z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Internetowy odbiornik HDMI dla kamer iCAM
Odbiornik do podglądu obrazów z kamer iCAM lub iConstructionCAM na TV za pomocą sieci Internet. Dodatkowo umożliwia rejestrację
obrazów wideo, sterowanie kamerami PTZ, podgląd online w HD i wiele innych opcji.
-

Wycena
indywidualna

W zestawie: iCAM-TVRec, zasilacz x1 szt.

76,- miesięcznie

C

Opcje:
300SMS:
+40,-/mc
100SMS:
+25,-/mc

890,- za rok

C

Opcje:
300 SMS: +480zł
netto
100 SMS: +300zł
netto
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C

iCAM

Akcesoria

Kamery

Rabat

Cena detal
netto

iCAM

14 950 zł

iCAM

16 890 zł

iCAM-MobileHD II
Kamery mobilne 4G/LTE doładowywane w nocy z LATARNI.
z akumulatorem litowym 28Ah oraz rejestracją wideo na 30 dni.
Przystosowana do zasilania 230V z latarni drogowych.
Bez kamery – jednostka główna do podłączenia dowolnej kamery IP
iCAM-MobileHD II
BACK MKII
(wersja 2021)
(kompatybilny z
Hikvision, Dahua, Axis,
Bosch, ...)

5.01

1070c
1070d

ZASILANY I ŁADOWANY W NOCY Z LATARNI
DROGOWEJ 230V AC

Parametry techniczne: Transmisja Wi-Fi 2,4GHz, 4G/LTE, gniazdo SIM x 2 szt. automatycznie przełączane na silniejszego operatora
LTE, port LAN z PoE+ x 2 szt., wew. zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu (pamięć 1TB/zapis na minimum 30 dni),
zasilanie: 230V AC, 12V, 24V DC, lekki akumulator Li-Ion 26 Ah z automatycznym i szybkim ładowaniem np. z latarni drogowej,
Mobilny system wideomonitoringu LTE ładowany w nocy z
wbudowana ładowarka akumulatora – TAK, akumulator z możliwością ładowania już przy -20°C, adapter mechaniczny do zamontowania
latarni oświetleniowej i z wewnętrzną rejestracją wideo na 30
dowolnej kamery PTZ IP, błyskawiczny montaż wsuwany zabezpieczony zamkiem, transparentny dla połączenia między kamerą a
dni – wersja BACK bez kamery IP.
centrum monitorowania/VMS, zewnętrzny IP66, port hermetyczny do szybkiego podłączenia dodatkowych akumulatorów iCAMBattery230, wej. do zasilania SOLARNEGO.
Kluczowe funkcje:
Zabezpieczenia transmisji: OpenVPN, ZeroTier VPN, IPsec: IKEv1, IKEv2; GRE-Tunel, X.509, WPA2-Enterprise, SYN-FIN, SYN-RST, X* 4G/LTE – TAK (2xSIM)
mas, NULL flagi, FIN.
* Akumulator – TAK (28Ah, 12-16h z kamerą o mocy do 20W)
Nowe parametry techniczne wersji 2021:
* Zapis lokalny wideo na 30 dni
* Pojemniejszy akumulator, zasilanie z panelu solarnego, OSD: Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie
* Zapis przez Internet na rejestratorze/VMS w centrum monitorowania i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia LTE; Wi-Fi, brak radiolinii 5GHz.
* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK
* Bardzo szybkie ładowanie akumulatorów w czasie do 6h
Parametry kamery: nie zawiera kamery. Wersja dla dystrybutorów CCTV – zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta.
* Wejście SOLARNE
Czas pracy na samym akumulatorze: zależny od poboru mocy kamery – do 12-16h
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
Czas ładowania: <6h
* Kamera – NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal Zawiera: iCAM-MobileHD II BACK MKII, pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. akcesoria montażowe x 1
każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision, Bosch,
szt.
Axis...)
Polecane akcesoria: Dodatkowy akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilion,
Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE simCAM; pilot RC; GPS; skrzynia iCAM-BOX.
W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.

Gotowe zestawy wideomonitoringu – jednostka główna z kamerami
KAMERY MOBILNE ZASILANE I ŁADOWANE W NOCY Z LATARNI DROGOWEJ 230V AC
PARAMETRY WSPÓLNE DLA CAŁEJ RODZINY KAMER iCAM-MobileHD II
Parametry techniczne: Transmisja Wi-Fi 2,4GHz, 4G/LTE, gniazdo SIM x 2 szt. automatycznie przełączane na silniejszego operatora LTE, port LAN z PoE+ x 2 szt., wewnętrzny zapis wideo z niską kompresją
o wysokiej jakości obrazu (pamięć 1TB / zapis na minimum 30 dni), zasilanie: 230V AC, 12V, 24V DC, lekki akumulator Li-Ion 26Ah z automatycznym i szybkim ładowaniem np. z latarni drogowej, wbudowana
ładowarka akumulatora – TAK, akumulator z możliwością ładowania już przy -20°C, adapter mechaniczny do zamontowania dowolnej kamery PTZ IP, błyskawiczny montaż wsuwany zabezpieczony zamkiem,
transparentny dla połączenia między kamerą a centrum monitorowania/VMS, zewnętrzny IP66. Port hermetyczny do szybkiego podłączenia dodatkowych akumulatorów iCAM-Battery230, wejście do zasilania
SOLARNEGO.
Zabezpieczenia transmisji: OpenVPN, ZeroTier VPN, IPsec: IKEv1, IKEv2; GRE-Tunel, X.509, WPA2-Enterprise, SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flagi, FIN.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 12h lub do 24h pracy z dodatkowym modułem iCAM-Battery230.
Opcja: Dodatkowy akumulator iCAM-Battery230, detekcja wystrzału i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis twarzy, detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m, czujnik PIR z
automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu.
Nowe parametry techniczne wersji 2021:
* wejście do zasilania solarnego, pojemniejszy akumulator 28Ah, OSD: wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia
LTE; Wi-Fi, brak radiolinii 5GHz.

Modele
iCAM-MobileHD II
X25 MKII
(wersja 2021)

5.02

1071b

TOP – Produkt bardzo
popularny

Mobilna, obrotowa kamera wideomonitoringu LTE ładowana w
nocy z latarni oświetleniowej.
Kluczowe funkcje:
* jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII
* Kamera – TAK (obrotowa PTZ z zoom x25, zoom 200m, IR 100m)

Parametry wspólne: identyczne jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII (1070).
Parametry kamery obrotowej: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x25
(200m), oświetlacz IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8~120mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI,
usuwanie mgły, Auto Tracking, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się
/ zniknięcie obiektu.
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613m, obserwacja: 646m, rozpoznanie: 323m, identyfikacja: 161m.
Zawiera: iCAM-MobileHD II BACK, kamera PTZ x 1 szt., pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt.,
akcesoria montażowe x 1 szt.
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1072
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Opis i zalety produktu

Parametry techniczne i zawartość

Mobilna kamera LTE, ładowana w nocy z latarni oświetleniowej i Parametry wspólne: identyczne jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII (1070).
z wykrywaniem tablic rejestracyjnych.
Parametry kamery: ANPR – detekcja i zapis tablic rejestracyjnych, czarna i biała lista numerów rejestracyjnych, natychmiastowe
powiadomienia SMS/mail/aplikacji.
Kluczowe funkcje:
Wskaźnik przechwytywania tab. rej. > 98%, dokładność rozpoznawania kierunku ruchu pojazdu > 96%, wykrywanie braku tablicy
* jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII
rejestracyjnej, biała/czarna lista do 10 tysięcy pojazdów zapisana w kamerze, odczyt tablic rejestracyjnych motocykli. Bardzo szybki
* Kamera – TAK (zapis 10 000 tablic rejestracyjnych, powiadomienia o WDR 140db, przetwornik 1/1,8" 2MPix, kolor: 0,003Lux, zoom sterowany zdalnie 2,8~12 mm, kąt widzenia regulowany:
poszukiwanym numerze na SMS, email, aplikację, kamera stała z zoom, poziomo: 102°—39°, pionowo: 50°—22°. IR 40m, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się /
IR 40m)
zniknięcie obiektu.

C

iCAM

Akcesoria

Kamery

Rabat

Cena detal
netto

iCAM

17 640 zł

iCAM

5 980 zł

Zawiera: iCAM-MobileHD II BACK, kamera x 1 szt., pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria
montażowe x 1 szt.

iCAM-MiniHD II
Kamery mobilne 4G/LTE zasilane z 230V AC, z zapisem wideo na 14 dni oraz z awaryjnym podtrzymaniem zasilania do 6h.
Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo-monitorowania z dostępem do ciągłego zasilania lub zasilane z iCAM-Battery
Bez kamery – jednostka główna do podłączenia dowolnej kamery IP
iCAM-MiniHD II BACK
(wersja 2021)
(kompatybilny z
Hikvision, Dahua, Axis,
Bosch, ...)

5.04

1090

ZASILANIE Z CIĄGŁEGO 230V AC
Mobilny system wideomonitoringu LTE z 230V zasilaniem
awaryjnym na 6h – wersja BACK bez kamery IP
Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE – TAK (2xSIM)
* Wi-Fi
* Akumulator – TAK (6h)
* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK
* Zapis na SD w kamerze i przez Internet na rejestratorze/VMS w
centrum monitorowania
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
* Kamera – NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal
każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision, Axis,
Bosch...)

Najważniejsze parametry: 4G/LTE, Wi-Fi, gniazdo SIM x 2 szt. automatycznie przełączane na silniejszego operatora LTE, port LAN z
PoE+ x 2 szt., wew. zapis wideo na 14 dni, zasilanie: 230V AC, 12V, akumulatorowe podtrzymanie 18Ah na 6h z automatycznym
ładowaniem, wbudowana ładowarka akumulatora – TAK, akumulator z możliwością ładowania już przy -20°C, adapter mechaniczny do
zamontowania dowolnej kamery PTZ IP, błyskawiczny montaż wsuwany zabezpieczony zamkiem, transparentny dla połączenia między
kamerą a centrum monitorowania/VMS, zewnętrzny IP66, wej. zasilania SOLARNEGO, nie zawiera kamery.
Zabezpieczenia transmisji: OpenVPN, ZeroTier VPN, IPsec: IKEv1, IKEv2; GRE-Tunel, X.509, WPA2-Enterprise, SYN-FIN, SYN-RST, Xmas, NULL flagi, FIN.
Nowe parametry wersji 2021:
* możliwość zasilania z systemu solarnego; Wi-Fi;, możliwość wyświetlania w obrazie wideo OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym,
stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia LTE; pojemniejszy akumulator 18Ah.
Parametry kamery: nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnej marki.
Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. akcesoria montażowe x 1 szt.
Polecane akcesoria: Dodatkowy akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilion,
Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE simCAM; pilot RC; GPS; skrzynia iCAM-BOX;
Wi-Fi.
W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.

Gotowe zestawy wideomonitoringu – jednostka główna z kamerami
ZASILANIE Z CIĄGŁEGO 230V AC
PARAMETRY WSPÓLNE DLA CAŁEJ RODZINY KAMER iCAM-Mini II
Najważniejsze parametry: 4G/LTE, Wi-Fi, gniazdo SIM x 2 szt. automatycznie przełączane na silniejszego operatora LTE, port LAN z PoE+ x 2 szt., wew. zapis wideo na 14 dni, zasilanie: 230V AC, 12V,
akumulatorowe podtrzymanie zasilania 18Ah na 6h z automatycznym ładowaniem, wbudowana ładowarka akumulatora – TAK, akumulator z możliwością ładowania już przy -20°C, adapter mechaniczny do
zamontowania dowolnej kamery PTZ IP, błyskawiczny montaż wsuwany zabezpieczony zamkiem, transparentny dla połączenia między kamerą a centrum monitorowania/VMS, zewnętrzny IP66, wej. zasilania
SOLARNEGO, nie zawiera kamery.
Zabezpieczenia transmisji: OpenVPN, ZeroTier VPN, IPsec: IKEv1, IKEv2; GRE-Tunel, X.509, WPA2-Enterprise, SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flagi, FIN.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h lub do 20h pracy z dodatkowym modułem iCAM-Battery230.
Nowe parametry wersji 2021:
* możliwość zasilania z systemu solarnego; Wi-Fi; możliwość wyświetlania w obrazie wideo OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia LTE;
pojemniejszy akumulator 18Ah.
Opcja: Dodatkowy akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, detekcja wystrzału i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis twarzy, detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m,
czujnik PIR z automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu.

5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do
monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.

Index

Model

iCAM-MiniHD II
X25
(z kamerą PTZ)
5.05

1092

iCAM-Mini II X25
Duplex DOME-4M
(z kamerą PTZ oraz 2
stałymi 4Mpix)

5.06

5.07

1093b

Opis i zalety produktu

(z 3 kamerami stałymi)

Przeznaczony do stałej obserwacji szerokiego terenu 270°
Kluczowe funkcje:
* jak w iCAM-MiniHD II BACK
* Kamera – TAK (3 kamery stałopozycyjne 4Mpix, IR 40m)

NOWOŚĆ 2021

1096

iCAM

Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090).
Parametry kamery: 3x 4Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na
40m, h.265+, obiektyw: 2,8~12mm motor zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu, usuwanie mgły, funkcje
inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu.
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 193m, obserwacja: 77m, rozpoznanie: 39m, identyfikacja: 19m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h
Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera x 3 szt., pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1szt.,
akcesoria montażowe x1 szt.

Parametry wspólne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090).
Parametry kamery: detekcja i zapis tablic rejestracyjnych, czarna i biała lista numerów rejestracyjnych a natychmiastowym
powiadomieniem SMS/mail/aplikacji,
Kluczowe funkcje:
Wskaźnik przechwytywania tab. rej. > 98%, Dokładność rozpoznawania kierunku ruchu pojazdu > 96%, Wykrywanie braku tablicy
* jak w iCAM-MiniHD II BACK
rejestracyjnej, Biała/czarna lista do 10 tysięcy pojazdów zapisana w kamerze, odczyt tablic rejestracyjnych motocykli. Bardzo szybki
* Kamera – TAK (zapis 10 000 tablic rejestracyjnych, powiadomienia o WDR 140db, Przetwornik 1/1.8" 2MP, Kolor: 0.003Lux, zoom sterowany zdalnie 2.8~12 mm, kąt widzenia regulowany: poziomo: 102°—
poszukiwanym numerze na SMS, email, aplikację, kamera stała z zoom, 39°, pionowo: 50°—22°. IR40m, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie
IR 40m)
obiektu.

Akcesoria

Kamery

Rabat

Cena detal
netto

iCAM

7 290 zł

Mobilna kamera obrotowa LTE do wideomonitoringu miejskiego Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090).
z zasilaniem awaryjnym na 6h oraz z dodatkowymi kamerami
Parametry kamery PTZ: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux (kolor), 0,001 Lux (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz IR na
bocznymi.
100m, h.265+, obiektyw: 4,8~120mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, usuwanie mgły, funkcje
inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu.
Pozwala na obserwację dużego terenu oraz na szczegółową analizę
Parametry kamer stałopozycyjnych: 2x 4Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4,
odległych miejsc.
oświetlacz IR na 40m, h.265+, obiektyw: 2,8~12 mm moto zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu,
przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu.
Kluczowe funkcje:
* jak w iCAM-MiniHD II BACK
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613m, obserwacja: 646m, rozpoznanie: 323m, identyfikacja: 161m.
iCAM
* Kamera – TAK (2 kamery stałopozycyjne 4 Mpix, IR 40m, 1 kamera
Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h
PTZ 2Mpix, x25, IR 100m)
Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera PTZ x 1 szt., kamera Hikvision stałopozycyjna x 2 szt., pamięć SD128GB x 3 szt., anteny,
* ZASILANY Z 230V AC / 12V DC
gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.

Mobilna kamera LTE 3x90° do wideomonitoringu miejskiego z
zasilaniem awaryjnym na 6h

1094

Parametry techniczne i zawartość

Modele
Mobilna kamera obrotowa LTE do wideomonitoringu miejskiego Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090).
z zasilaniem awaryjnym na 6h.
Parametry kamery: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x25 (200m),
oświetlacz IR na 100 m, h.265+, obiektyw: 4,8~120 mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, usuwanie
Kluczowe funkcje:
mgły, Auto Tracking, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się /
* jak w iCAM-MiniHD II BACK
zniknięcie obiektu.
* Kamera – TAK (PTZ z zoom x25, IR 100m)
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613m, obserwacja: 646m, rozpoznanie: 323m, identyfikacja: 161m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h
Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera PTZ x1, pamięć SD128GB x 1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt.,
akcesoria montażowe x 1 szt.

iCAM-Mini II Triplex
DOME-4M

iCAM-Mini II
SPECIAL ANPR

5.08

Zdjęcie

C

10 940 zł

iCAM

9 740 zł

iCAM

9 980 zł

iCAM

7 680 zł

Mobilna kamera LTE z zaawansowanymi funkcjami
automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Zawiera: iCAM-Mini II BACK, kamera x 1 szt., pamięć SD128GB x 1szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt.,
akcesoria montażowe x 1 szt.

iCAM-Mini II 4K
NOWOŚĆ 2021
(z kamerą 4K – 8Mpix)
5.09

1097

Mobilna kamera LTE o bardzo wysokiej rozdzielczości 4k z
zasilaniem awaryjnym na 6h
Przeznaczony do stałej obserwacji terenu o kącie 100° w wysokiej
rozdzielczości 4K (8Mpix – 3840x2160pix).
Kluczowe funkcje:
* jak w iCAM-MiniHD II BACK
* Kamera – TAK (kamera stałopozycyjna 4 Mpix, IR 50m)

Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090).
Parametry kamery: 8Mpix 3840x2160p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na
50m, h.265+, obiektyw: 2,8~12mm motor zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu, usuwanie mgły, funkcje
inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 228m, obserwacja: 91m, rozpoznanie: 46m, identyfikacja: 23m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h
Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera x 1 szt., pamięć SD128GB x 1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt.,
akcesoria montażowe x 1 szt.

5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do
monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.

Index

Model

Zdjęcie

C

iCAM

Akcesoria

Kamery

Rabat

Cena detal
netto

iCAM

3 790 zł

Najważniejsze parametry: Identycznie jak w iCAM-MiniHD I BACK (1123).
Parametry kamery: 4Mpix, Dzień/Noc, czułość: 0,05 Lux/F1,6 (kolor), 0,01 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x4 na 50m, oświetlacz IR –
NIE, h.264, obiektyw regulowany: 2,8~12 mm motozoom, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR.
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110m, obserwacja: 45m, rozpoznanie: 22m, identyfikacja: 10m.
Zawiera: iCAM-MiniHD I BACK, kamera PTZ x1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., zasilacz DC 48V,
akcesoria montażowe x 1 szt.
Opcja: Akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, detekcja wystrzału i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis twarzy,
detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m, czujnik PIR z automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu.
iCAM

4 980 zł

Opis i zalety produktu

Parametry techniczne i zawartość

iCAM-MiniHD I
Najmniejsze kamery mobilne LTE
Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo-monitorowania z dostępem do ciągłego zasilania lub zasilane z iCAM-Battery
Bez kamery – jednostka główna do podłączenia dowolnej kamery IP
iCAM-MiniHD I BACK
(wersja 2021)
(kompatybilny z
Hikvision, Dahua, Axis,
Bosch, ...)

5.10

1123

ZASILANIE Z ZASILACZA 48V

Najważniejsze parametry: Transmisja 4G/LTE, gniazdo 2x SIM, 1x port LAN z PoE+, zasilanie PoE48V, adapter mechaniczny do
zamocowania kamery podwieszanej PTZ Dahua i Hikvision, gniazdo szybkiego montażu na słupie/ścianie, IP66, nie zawiera kamery.
Mobilny, miniaturowy system wideo monitorowania LTE – wersja Nowe parametry wersji 2021:
BACK bez kamery IP
* możliwość zasilania z systemu solarnego, Wi-Fi, możliwość wyświetlania w obrazie wideo OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym,
stanie i napięciu zasilania, sabotażu, jakości połączenia LTE.
Kluczowe funkcje:
Parametry kamery: nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnej marki.
* 4G/LTE – TAK (2xSIM)
Zawiera: iCAM-MiniHD I BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. zasilacz PoE48V, akcesoria montażowe x 1 szt.
* Wi-Fi
* Akumulator – NIE
Opcja: Akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, detekcja wystrzału i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis twarzy,
* Zapis na SD w kamerze i przez Internet na rejestratorze/VMS w
detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m, czujnik PIR z automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu.
centrum monitorowania
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.
* Kamera – NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal
każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision, Axis,
Bosch...)

Gotowe zestawy wideomonitoringu – jednostka główna z kamerami
iCAM-MiniHD I X4
(wersja 2021)
(z kamerą PTZ)

5.11

1124

ZASILANIE Z ZASILACZA 48V
Mobilna, miniaturowa kamera obrotowa LTE
Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE – TAK (2xSIM)
* Wi-Fi
* Akumulator – NIE
* Zapis lokalny 14 dni
* Zapis przez Internet na rejestratorze/VMS w centrum monitorowania
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
* Kamera – TAK

5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do
monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.

Index
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Zdjęcie

Opis i zalety produktu

Parametry techniczne i zawartość

C

iCAM

Akcesoria

Kamery

Rabat

Cena detal
netto

iCAM

15 980 zł

iCAM

16 980 zł

iCAM

17 960 zł

iCAM-PowerHD
Kamery mobilne 4G/LTE do zadań OPERACYJNYCH
zasilane z wymiennego akumulatora litowego o pojemności aż 68Ah
Bez kamery – jednostka główna do dowolnej kamery IP
iCAM-PowerHD
BACK
(kompatybilny z
Hikvision, Dahua, ...)

5.12

ZASILANY Z WBUDOWANEGO AKUMULATORA LUB 12V DC
Mobilny system operacyjnego wideomonitorowania LTE z
własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności – bez
kamery IP
Przeznaczony do szybkiego uruchomienia w dowolnym miejscu bez
źródła zasilania. Do zastosowania operacyjnego dla służb specjalnych,
wojska i wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do zasilania.

Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, gniazdo SIM x 2 szt., port LAN z PoE+ x 2 szt., zasilanie: akumulatorowe, 12V, 24V DC;
lekki, wymienny akumulator Li-Ion 68Ah; CAM-OFF i StandBy sterowany SMSem, detekcja demontażu z powiadomieniem SMS, adapter
mechaniczny do zamontowania dowolnej kamery PTZ IP Hikvision i Dahua, błyskawiczny montaż wsuwany, transparentny dla połączenia
pomiędzy kamerą a VMS, wbudowana ładowarka akumulatora – NIE, zewnętrzny IP66.
Parametry kamery: nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta.
Czas pracy na samym akumulatorze zależny od poboru prądu przez kamerę IP [moc kamery]:
* <4W: do 105h lub do 200h pracy z dodatkowym iCAM-Battery
* <8W: do 72h lub do 144h pracy z iCAM-Battery
* <12W: do 57h lub do 100h pracy z iCAM-Battery
* <18W: do 42h lub do 80h pracy z iCAM-Battery

Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE – TAK (2x SIM)
* Akumulator – TAK (na 3 doby)
* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – NIE
Zawiera: iCAM-PowerHD BACK, ładowarkę Li-ION, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
szt.
* Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua – TAK
* Kamera – NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal Polecane akcesoria: Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilion, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy
każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision...)
do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot RC; GPS; skrzynia iCAM-BOX; Wi-Fi.

1080

W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.

Gotowy zestaw – jednostka główna z kamerami
iCAM-PowerHD
X4 LTE
(z kamerą PTZ)
5.13

1081

(z kamerą PTZ)

1082

Mobilny system operacyjnego wideo monitorowania LTE z
własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności na 3
doby i z kamerą obrotową PTZ.
Kluczowe funkcje:
* jak w iCAM-PowerHD BACK
* Kamera – TAK (PTZ z zoom x4)
* Zapis wideo na 14 dni

iCAM-PowerHD
X30 IR150 LTE

5.14

ZASILANY Z WBUDOWANEGO AKUMULATORA LUB 12V DC

ZASILANY Z WBUDOWANEGO AKUMULATORA LUB 12V DC
Mobilny system operacyjnego wideo monitorowania LTE z
własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności na 2
doby
Kluczowe funkcje:
* jak w iCAM-PowerHD BACK
* Kamera – TAK (PTZ z zoom x30 na 300m, IR 150m)
* Zapis wideo na 14 dni

Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-PowerHD BACK (1080).
Parametry kamery: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,05 Lux/F1,6 (kolor), 0,01 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x4, oświetlacz IR –
NIE, h.264, obiektyw regulowany: 2.8~12 mm motozoom, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR,
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110 m, Obserwacja: 45 m, Rozpoznanie: 22 m, Identyfikacja:10 m.
Czas pracy: do 72h lub do 144h pracy z dodatkowym modułem iCAM-Battery
Zawiera: iCAM-PowerHD BACK, kamerę obrotową PTZ , ładowarkę sieciową Li-ION, pamięć SD128GB, anteny, gniazdo szybkiego
montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.

Parametry: identyczne jak w iCAM-PowerHD BACK (1080).
Parametry kamery: kamera obrotowa PTZ, 2Mpix, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny
x30 na 300m, oświetlacz IR na 150m, h.265+, obiektyw regulowany: 4,5~135mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR
120dB, RoI, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i
detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu, rejestracja największego ruchu (ślad na mapie ciepła).
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1862m, obserwacja: 744m, rozpoznanie: 372m, identyfikacja: 186m.
Czas pracy: 48h lub 96h pracy z dodatkowym modułem iCAM-Battery.
Zawiera: iCAM-PowerHD BACK, kamerę obrotową PTZ, ładowarkę Li-ION, pamięć SD128GB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GEMobile II x 1 szt. akcesoria montażowe x 1 szt.

5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do
monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.

Index

Model

Zdjęcie

Opis i zalety produktu

Parametry techniczne i zawartość

C

iCAM

Akcesoria

Kamery

Rabat

Cena detal
netto

C

380 zł

D2

1 890 zł

C

1 890 zł

C

790 zł

-

Wycena
indywidualna.
Zależy od modelu
i marki kamery

C

680 zł

C

560 zł

C

560 zł

C

980 zł

Opcje
rozszerzające funkcjonalność kamer mobilnych
Solar+ (iCAM)

5.15

Kompatybilny z:
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II
* CaseCAM-PRO
* iCAM-Tower

1128

iWirelessPIR-500M

5.16

1100

RemoteControl
Nr opcji 00 43
5.20

1101

5.21

1102

iMount-Triplex
Nr opcji 00 60

iMount-Duplex
Nr opcji 00 61
5.22

1103

GeoSecurity
Nr opcji 00 29
5.23

1104

Lekki halogen ostrzegawczy LED do kamer mobilnych
Zestaw dwóch halogenów z mocowaniem do kamer iCAM
Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

1151

iCAM-Adapter
Nr opcji 00 64
5.19

Megafon ostrzegawczy do automatycznych komunikatów
dźwiękowych oraz komunikatów online od operatora
Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

1150

LED-20W set

5.18

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR o zasięgu radiowym 500m
NLOS, wywołujący najazd kamery w obszar detekcji
Kompatybilny z:
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II
* CaseCAM-PRO
* iCAM-Tower

1370

MEG-25 set

5.17

Opcja umożliwiająca zasilanie iCAM z zasilania solarnego

Polecane systemy zasilania solarnego do kamer iCAM:
* iCAM-Solar365 MOBILE M15W68J light (nr index 7713)
* iCAM-Solar365 MOBILE M25W68J light (nr index 7712)
* iCAM-Solar365 MOBILE M15W100AZ (nr index 7711)
* iCAM-Solar365 MOBILE M25W100AZ (nr index 7710)
* Dowolny system z serii iCAM-Solar365

Parametry: Detekcja 12m/120°, zasilanie bateryjne 3,6V na 6 miesięcy, zewnętrzna IP65, zasięg radiowy NLOS 500m, LOS 1000m,
stalowa konstrukcja odporna na uderzenia i zabezpieczana zamkiem, powiadomienie sabotażowe o demontażu / otwarciu.
Zawiera: Czujnik PIR x 1 szt. odbiornik radiowy z wyjściem NO x 1szt.

*
*
*
*

*
*
*
*
*

Moc maksymalna 25W
Przeznaczony do niskich temeratur -20° i IP65
Waga: 3kg
Mocowanie do kamer iCAM

12V DC
Moc maksymalna 2x20W (odpowiednik 2x100W)
Przeznaczony do niskich temperatur -20° i IP66
Waga: 2x 700g
Mocowanie do iCAM

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II

Adapter montażowy do kamer dowolnej firmy np.: Bosch, Novus, Axis, UNV, Avigilon, itd.
Adapter do montażu kamer IP PTZ z wiszącym mocowaniem rurowym. Zestaw zawiera adapter umożliwiający zamocowanie kamer PTZ
różnych marek. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT.

Opcja dostępna z:
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II
* iCAM-Tower
* CaseCAM-PRO

Pilot radiowy do systemów iCAM
Pilot radiowy do zdalnego wyłączania/włączania kamery o zasięgu 10 m. Umożliwia znaczące wydłużenie czasu pracy z akumulatorem
poprzez wyłączenie jej w okresie nieużytkowania. Opcja zawiera pilot RC oraz moduł sterujący.

Opcja dostępna z:
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Adapter montażowy do 3 kamer stałopozycyjnych
Adapter umożliwia montaż 3 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny
CAMSAT.

Opcja dostępna z:
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Adapter montażowy do 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych
Adapter umożliwia montażu 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj
dział techniczny CAMSAT.

Opcja dostępna z:
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II

Geolokalizacja GPS kamery z systemem powiadomienia opuszczenia strefy
Geolokalizacja GPS + system powiadomienia SMS/Email o demontażu lub kradzieży. System umożliwia poinformowanie użytkownika np.
jeśli kamera opuści strefę montażu (działa przez LTE).

5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do
monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.
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Nr opcji 00 31
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1105

5.25

1106

5.26

1107

5.27

1108

5.28

1109
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Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II

Zamek, kłódka do zabezpieczenia kamery przed niepowołanym demontażem

StandBy
Nr opcji 00 42

Opcja dostępna z:
* iCAM-PowerHD

Tryb StandBy aktywowany SMSem
Tryb specjalnego oszczędzania baterii w kamerze aktywowany SMSem (wydłuża znacząco czas pracy na zasilaniu akumulatorowym),
Sterowanie odbywa się poprzez wysłanie rozkazu poprzez SMS.

RALcolor
Nr opcji 00 49

Opcja dostępna z:
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II

Wybrany kolor iCAM
Wybrany kolor specjalny kamery wg palety RAL wykonany w technologii lakierowania proszkowego. Czas realizacji +14 dni.

Wi-Fi
Nr opcji 00 24

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II

Wi-Fi o zasięgu 50 m pracujące w pasmie 2,4ghz do systemów iCAM oraz iConstruction-CAM
Transmisja bezprzewodowa Wi-Fi do bezprzewodowej konfiguracji systemu. Umożliwia: podgląd, sterowanie, przeglądanie i ściąganie
archiwum oraz zarządzanie systemem.

Rec2T
Nr opcji 00 20

Opcja dostępna z:
* iCAM-MobileHD II

Specjalna pamięć o pojemności 2T do kamery mobilnej iCAM-MobileHD II.
Zapewnia ciągły zapis materiałów video HD nawet do 90 dni nagrań.

C

iCAM

Akcesoria

Kamery

Rabat

Cena detal
netto

C

58 zł

-

wycena
indywidualna

-

wycena
indywidualna

C

380 zł

C

552 zł

Akcesoria
do kamer mobilnych
simCAM_PA
abonamentowa
5.29

1110

simCAM_P1R
roczna
5.30

1111

iCAM-Magnetic
STAND
Nr opcji 00 62
5.31

1112

iCAM-Battery
Nr opcji 00 27
5.32

1113

iCAM-Battery230
Nr opcji 00 63
5.33

1114

iCAM-Cage

5.34

1129

Karta SIM LTE do kamer – operator Plus PL
* Bez limitu transmisji
* Stały adres IP
* Otwarty dostęp z zewnątrz
* Opłata miesięczna – abonament dla firm i instytucji

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE dostępną na obszarze pracy. Umożliwia pełny zdalny dostęp do
kamery, np. podgląd HD, rejestrację, sterowanie przez 24h/dobę przez cały miesiąc – najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do
kamery w identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN, P2P ani Chmur. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz.
Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią Plus.
Wysyłanie SMS: Nie.
Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego. Karta w abonamencie dostępna tylko dla firm i instytucji.
Umowa na 12 miesięcy

Karta SIM LTE do kamer – operator Plus PL
* Bez limitu transmisji
* Stały adres IP
* Otwarty dostęp z zewnątrz
* Opłata roczna

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd HD,
rejestrację, sterowanie przez 24h/dobę przez cały miesiąc – najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w identyczny
sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN, P2P ani Chmur. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. Wykorzystuje pokrycie i
zasięg zgodny z siecią Plus.
Wysyłanie SMS: Nie.
Podana cena dotyczy jednorazowej opłaty za rok.
Umowa na 12 miesięcy

Kompatybilny z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II

Statyw magnetyczny dla kamery iCAM na dach samochodu
Mocny statyw magnetyczny do kamer mobilnych z serii iCAM oraz iConstruction. Statyw magnetyczny przeznaczony do zamontowania na
dachu samochodu.

Kompatybilny z:
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II
* Dowolną kamerą IP PoE

Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION)
Zewnętrzny, lekki akumulator IP66 przystosowany do zasilania systemów kamer mobilnych z serii:
• iCAM-MobileHD II - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 200% (od 24-32h)
• iCAM-PowerHD - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 100% (od 48 -140h)
• iCAM-MiniHD - umożliwia zasilanie akumulatorowe systemu iCAM-MiniHD na 24-72h ciągłej pracy

Kompatybilny z:
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II
* Dowolną kamerą IP PoE

iCAM-Battery230 - Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION) z automatycznym ładowaniem np.
z latarni oświetleniowej 230V
Dodatkowy moduł akumulatorowy pozwalający na przedłużenie pracy o 100% czyli czas pracy kamery standardowej x2. Dodatkowo
iCAM
może być ładowany automatycznie z latarni oświetleniowej 230V w bardzo krótkim czasie. Dzięki modułowi iCAM-Battery230 otrzymamy
kamerę mobilną iCAM-MobileHD II o czasie ciągłej pracy na akumulatorze przez 14-18h.

Kompatybilny z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II
* dowolną kamerą CCTV

Klatka ochronna przeznaczona do ochrony kamer CCTV oraz kamer z serii iCAM oraz iConstruction-CAM
Wandaloodporna konstrukcja ze stali ocynkowanej wyposażona w system szybkiego montażu na słupie albo ścianie.
Waga: 2,5kg, wymiary: 486x493x706 [mm]

76,- miesięcznie

-

Opcje:
300SMS:
+40,-/mc
100SMS:
+25,-/mc

890,- za rok

C

Opcje:
300 SMS: +480zł
netto
100 SMS: +300zł
netto

iCAM

3 460 zł

iCAM

6 480 zł

C

6 690 zł

1 160 zł

5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do
monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.
CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.

Index

Model
iCAM-BOX
Nr opcji 00 48

5.35

Kompatybilne z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza montażowego kamery mobilnej iCAM II. Możliwość przykręcenia do ściany lub
przypięcia opaskami stalowymi do słupa 80-160 mm
Gniazdo szybkozłącza do zamontowania kamery mobilnej na słupie lub elewacji. Zamontowanie kilku takich gniazd w terenie miasta
umożliwia bardzo szybkie przemieszczanie i montaż kamer iCAM w nowej lokalizacji.

Kompatybilny z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II

Internetowy odbiornik HDMI dla 4 kamer iCAM
Odbiornik do podglądu 4 obrazów z kamer iCAM lub iConstructionCAM na TV za pomocą sieci Internet. Dodatkowo umożliwia rejestrację
obrazów wideo, sterowanie kamerami PTZ, podgląd online w HD i wiele innych opcji.

Kompatybilna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II

Klawiatura sterująca kamerą PTZ
Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM.

PTZ-Keyboard/Video
Nr opcji 00 51

Kompatybilna z:
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD I i II

Klawiatura sterująca kamerą PTZ z podglądem Video
Klawiatura sterująca PTZ z joystikiem 3D do kamer iCAM z ekranem do podglądu obrazu video.

iCAM-AKU27

Kompatybilny z:
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-Battery230

Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-MobileHD I i II o pojemności 27Ah

Kompatybilny z:
* iCAM-PowerHD
* iCAM-Battery

Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-PowerHD oraz iCAM-Battery.

1115

1116

1117

PTZ-Keyboard
Nr opcji 00 50
5.38

1118

5.39

1119

5.40

1160

iCAM-AKU68
5.41

1161

Parametry techniczne i zawartość
Mocna skrzynia transportowa do systemów mobilnych: iCAM i iConstruction z wypełnieniem z pianki.
Umożliwia bezpieczny transport i przechowywanie kamer mobilnych.
Wymiary: 60x50x35 [cm]
Inne wymiary dostępne na zamówienie.

iCAM-TVRec
Nr opcji 00 26
5.37

Opis i zalety produktu
Kompatybilny z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Gniazdo GE-Mobile II
Nr opcji 00 52
5.36

Zdjęcie

C

iCAM

Akcesoria

Kamery

Rabat

Cena detal
netto

C

1 280 zł

C

348 zł

-

wycena
indywidualna

-

wycena
indywidualna

-

wycena
indywidualna

C

1 790 zł

C

3 890 zł

W zestawie: iCAM-TVRec, zasilacz. x 1 szt

Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 12-16h i przeznaczony do pracy w temperaturach ujemnych -30°C +55°C.
Specjalistyczny akumulator o możliwości ładowania w temperaturach ujemnych -20°C +55°C. Żywotność ponad 5000 cykli ładowania
przy spadku pojemności do 80%. Akumulator szybkowymienny w systemach iCAM-MobileHD oraz iCAM-MobileHD II

Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 72h i przeznaczony do pracy w temperaturach
-10°C+55°C. Temperatura ładowania 0°C+55°C. Akumulator szybkowymienny w systemach iCAM-PowerHD i iCAM-Battery.

6. Cennik systemów całorocznego zasilania solarnego do kamer CCTV
Cennik CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.

Index
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Parametry techniczne i zawartość

D6

Grupa D

C

Grupa C

Rabat

Cena detal
netto

D6

9 680 zł

CAŁOROCZNE ZASILANIE SOLARNE DO CCTV
Dobór urządzeń:
1. Określ sumę poboru prądu (moc) wszystkich kamer i akcesoriów.
2. Czy instalacja ma działać przez cały rok czy dopuszczasz przerwy w okresie zimowym?
3. Wybierz rodzaj instalacji: mobilna czy na stałe
4. Wystarczy napięcie zasilania 12V czy potrzebujesz inne?
5. Powyższe parametry wyślij do CAMSAT a pomożemy w kompletacji.

WERSJA MOBILNA DEDYKOWANA DO KAMER MOBILNYCH iCAM
Wersja lekka (LIGHT) z akumulatorem litowym montowanym wysoko na słupie.
Kompletne, uruchomione zestawy – elektronika 12V z akumulatorem i z mocowaniem mechanicznym do boku słupa/ściany.
Do kamer o całodobowym poborze prądu: 15W – w okresie całorocznym z autonomią na 3 dni, 40W – w okresie letnim marzec—wrzesień
Kompletna elektrownia solarna do kamer CCTV – wersja lekka i
mobilna do szybkiego montażu.

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 400Wh zakładając tylko 30%
nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 3 doby autonomii dla obciążenia
kamerami do 15W w zimie oraz 40W w lecie.

Mobilny, kompletny zestaw do zamocowania do boku słupa lub
do ściany.

6.01

7731

iCAM-Solar365
MOBILE M15W68J
light

Parametry techniczne:
Wydajność: ponad 400Wh. Maksymalna moc kamer i akcesoriów pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 15W / 40W. W
przypadku kamer o większej mocy istnieje ryzyko niezapewnienia energii przez pełną dobę w okresie zimowym lub konieczność
* Wydajność w okresie letnim/zimowym z obciążeniem ciągłym 40/15W doładowywania akumulatorów.
* Moc panelu solarnego 400W
Napięcie: 12V DC maksymalnie 4A (opcja: PoE out, 24V, 230V AC)
* Mobilność, bardzo szybki montaż wsuwany w gniazdo montażowe
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe 2 lata.
* Bardzo lekki wbudowany akumulator litowy 68Ah/14,7V montowany Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ +55°C
wysoko na słupie
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość]. Wymiary
* Napięcie wyjściowe 12V DC / 4A
złożonego systemu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość]
* Montaż do słupa lub do elewacji
Waga: panel 18kg, konstrukcja montażowa: 13kg, elektronika z akumulatorem: 14,5kg
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów dla zapewnienia 24h pracy:
Powierzchnia panelu: 1,8m2
zima do 15W, lato do 40W z 3 dobową autonomią
W zestawie: zestaw paneli x1 kpl., mobilna konstrukcja montażowa do boku słupa lub ściany x1 kpl., elektronika z akumulatorem do
* Kompatybilny z kamerami mobilnymi z serii iCAM oraz dowolnymi
montażu do boku słupa / ściany x1 kpl, akcesoria montażowe i przewody.
kamerami CCTV
UWAGA: Elektrownia wymaga zawieszenia na odpowiednio wysokim i mocnym słupie dobranym wg. odporności na wiatr i wagę.
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II z opcją
"Solar+"
Może się także przydać: słup Pylon-6M, fundament betonowy Foot-6M.
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 290-350,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)

6. Cennik systemów całorocznego zasilania solarnego do kamer CCTV
Cennik CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.
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D6

11 880 zł

D6

7 640 zł

Do kamer o całodobowym poborze prądu: 25W – w okresie całorocznym z autonomią na 3 dni, 60W – w okresie letnim marzec—wrzesień
Kompletna, podwójna elektrownia solarna do kamer CCTV –
wersja lekka i mobilna do szybkiego montażu.
Mobilny, kompletny zestaw do zamocowania do boku słupa lub
do ściany.

iCAM-Solar365
MOBILE M25W68J
light
6.02

7732

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 650Wh zakładając tylko 30%
nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 3 doby autonomii dla obciążenia
kamerami do 25W w zimie oraz 60W w lecie.

Parametry techniczne:
Wydajność: ponad 650Wh. Maksymalna moc kamer i akcesoriów pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 25W / 60W. W
przypadku kamer o większej mocy istnieje ryzyko niezapewnienia energii przez pełną dobę w okresie zimowym lub konieczność
* Wydajność w okresie letnim/zimowym z obciążeniem ciągłym 60/25W doładowywania akumulatorów.
* Moc specjalnych paneli solarnych to aż 650W
Napięcie: 12V DC maksymalnie 4A (opcja: PoE out, 24V, 230V AC)
* Mobilność, bardzo szybki montaż wsuwany w gniazdo montażowe
Gwarancje: Na liniowość mocy wyjściowej 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe 2 lata.
* Bardzo lekki wbudowany akumulator litowy 68Ah/14,7V montowany Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ 55°C
wysoko na słupie
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość] x 2 sztuki.
* Napięcie wyjściowe 12V DC / 4A
Wymiary złożonego systemu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość] x2 sztuki.
* Montaż do słupa lub do elewacji
Waga: paneli 18kg x2szt, konstrukcja montażowa 13kg x 2 szt, elektronik z akumulatorem: 14,5kg x 1 sztuka.
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów dla zapewnienia 24h pracy:
Powierzchnia panelu: 1,8m2 x 2 sztuki
zima do 25W, lato do 60W z 3 dobową autonomią
W zestawie: zestaw paneli x2 kpl., mobilna konstrukcja montażowa do boku słupa lub ściany x2 kpl, elektronika z akumulatorem do
* Kompatybilny z kamerami mobilnymi z serii iCAM oraz dowolnymi
montażu do boku słupa / ściany x1 kpl., akcesoria montażowe i przewody.
kamerami CCTV
UWAGA: Elektrownia wymaga zawieszenia na odpowiednio wysokim i mocnym słupie dobranym wg. odporności na wiatr i wagę.
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II z opcją
"Solar+".
Może się także przydać: słup Pylon-6M, fundament betonowy Foot-6M
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 290-350,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)

WERSJA MOBILNA
Wersja z dużym akumulatorem 100Ah do zakopania w ziemi.
Kompletne uruchomione zestawy – elektronika 12V z mocowaniem mechanicznym do boku słupa/ściany oraz akumulatorem do wkopania w ziemi.
Do kamer o całodobowym poborze prądu: 15W – w okresie całorocznym z autonomią na 5 dni, 40W – w okresie letnim marzec—wrzesień
Kompletna elektrownia solarna do kamer CCTV – wersja
mobilna do szybkiego montażu.

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 400Wh zakładając tylko 30%
nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 5 dni autonomii dla obciążenia
kamerami do 15W w zimie oraz 40W w lecie.

Mobilny, kompletny zestaw do zamocowania do boku słupa lub
do ściany. Duży akumulator przeznaczony do zakopania pod
ziemią.

iCAM-Solar365
MOBILE M15W100AZ
6.03

7733

Parametry techniczne:
Wydajność: ponad 400Wh. Maksymalna moc kamer i akcesoriów pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 15W / 40W. W
przypadku kamer o większej mocy istnieje ryzyko niezapewnienia energii przez pełną dobę w okresie zimowym lub konieczność
doładowywania akumulatorów.
* Wydajność w okresie letnim/zimowym z obciążeniem ciągłym 40/15W Napięcie: 12V DC maksymalnie 4A (opcja: PoE out, 24V, 230V AC)
* Moc panelu solarnego 400W
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe 2 lata.
* Mobilność, bardzo szybki montaż wsuwany w gniazdo montażowe
Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ +55°C
* Akumulator 100Ah do zakopania.
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość]. Wymiary
* Napięcie wyjściowe 12V DC / 4A
złożonego systemu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość]
* Montaż do słupa lub do elewacji
Waga: panel 18kg, konstrukcja montażowa: 13kg, elektronika: 8kg, akumulator: 38kg
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów dla zapewnienia 24h pracy:
Powierzchnia panelu: 1,8m2
zima do 15W, lato do 40W z 5 dobową autonomią.
W zestawie: zestaw paneli x1 kpl., mobilna konstrukcja montażowa do boku słupa lub ściany x1 kpl., elektronika do montażu do boku
* Kompatybilny z kamerami mobilnymi z serii iCAM oraz dowolnymi
słupa / ściany x1 kpl., akumulator 100Ah w obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi x 1szt., akcesoria montażowe i przewody.
kamerami CCTV
UWAGA: Elektrownia wymaga zawieszenia na odpowiednio wysokim i mocnym słupie dobranym wg. odporności na wiatr i wagę.
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II z opcją
"Solar+".
Może się także przydać: słup Pylon-6M, fundament betonowy Foot-6M
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 290-350,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

6. Cennik systemów całorocznego zasilania solarnego do kamer CCTV
Cennik CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.
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D6

9 640 zł

D6

9 990 zł

D6

5 400 zł

Do kamer o całodobowy poborze prądu: 25W – w okresie całorocznym z autonomią na 5 dni, 60W – w okresie letnim marzec—wrzesień
Kompletna elektrownia solarna do kamer CCTV – wersja
mobilna do szybkiego montażu.
Mobilny, kompletny zestaw do zamocowania do boku słupa lub
do ściany. Duży akumulator przeznaczony do zakopania pod
ziemią.

iCAM-Solar365
MOBILE M25W100AZ
6.04

7734

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 650Wh zakładając tylko 30%
nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 5 dni autonomii dla obciążenia
kamerami do 25W w zimie oraz 60W w lecie.

Parametry techniczne:
Wydajność: ponad 600Wh. Maksymalna moc kamer i akcesoriów pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 25W / 60W. W
przypadku kamer o większej mocy istnieje ryzyko niezapewnienia energii przez pełną dobę w okresie zimowym lub konieczność
doładowywania akumulatorów.
* Wydajność w okresie letnim/zimowym z obciążeniem ciągłym 60/25W Napięcie: 12V DC maksymalnie 4A (opcja: PoE out, 24V, 230V AC)
* Moc specjalnych paneli solarnych to aż 650W
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe 2 lata.
* Mobilność, bardzo szybki montaż wsuwany w gniazdo montażowe
Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ +55°C
* Akumulator 100Ah do zakopania.
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość] x2 sztuki.
* Napięcie wyjściowe 12V DC / 4A
Wymiary złożonego systemu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość] x2 sztuki.
* Montaż do słupa lub do elewacji
Waga: paneli 18kg x2szt, konstrukcja montażowa 13kg x 2 szt, elektronika: 8kg, akumulator: 38kg
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów dla zapewnienia 24h pracy:
Powierzchnia panelu: 1,8m2 x2 sztuki
zima do 25W, lato do 60W z 5 dobową autonomią.
W zestawie: Zestaw paneli x2 kpl., mobilna konstrukcja montażowa do boku słupa lub ściany x2 kpl., elektronika do montażu do boku
* Kompatybilny z kamerami mobilnymi z serii iCAM oraz dowolnymi
słupa / ściany x1 kpl., akumulator 100Ah w obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi x 1szt., akcesoria montażowe i przewody.
kamerami CCTV
UWAGA: Elektrownia wymaga zawieszenia na odpowiednio wysokim i mocnym słupie dobranym wg. odporności na wiatr i wagę.
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II z opcją
"Solar+".
Może się także przydać: słup PylonF-6M, fundament betonowy Foot-6M
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 290-350,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

WERSJA DO MONTAŻU NA STAŁE
Do kamer o całodobowym poborze prądu: 50W – w okresie całorocznym z autonomią na 10 dni, 120W – w okresie letnim marzec—wrzesień
ELEKTRONIKA Z TURBINĄ
Całodobowy i jednocześnie całoroczny system zasilania do kamer
CCTV o poborze prądu do 50W. Charakteryzuje się stabilniejszą
wydajnością w okresie jesienno-zimowym.
System zaprojektowano dla ciągłego obciążenia kamerami o mocy 50W
w najtrudniejszym okresie jesienno-zimowym. W okresie letnim
umożliwia obciążenie całodobowe do 120W.
iCAM-Solar365
P50WT

6.05

7708

PRO Wersja najmocniejsza
dla wielu dużych kamer
CCTV

* Montaż: na słup, dach lub grunt
* Całoroczny 365 dni w roku
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów: zima do 50W, lato do 120W
* 12VDC (opcja: 24V DC, PoE, 230V AC)
* Zestaw paneli fotowoltaicznych oraz turbina wiatrowa
* Autonomia zasilania zimą dla obciążenia 50W: 10 dni
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II oraz
dowolnych kamer CCTV

Kompaktowy system zasilania zaprojektowano tak, aby zapewnić 10-dobową autonomię (okres bezwietrzny i bezsłoneczny) dostawy
energii do kamer CCTV i akcesoriów. Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej
pogodzie aż 1500Wh zakładając tylko 30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach
pogodowych zapewnia nadal 10 dni autonomii dla obciążenia ciągłego 50W.
Parametry:
Maksymalna moc odbiorników pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 50W / 120W
Napięcie: 12V DC, (opcja: 24V DC, PoE, 230V AC)
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe 2 lata.
Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ +55°C
Wymiary pracującego systemu bez słupa: 1700mm [szerokość] x 2700mm [wysokość] x 1995mm [głębokość]
Waga elektroniki: 65kg Waga akumulatorów: 136kg
W zestawie: zestaw paneli x3 szt., turbina wiatrowa, elektronika sterująca, specjalne przewody akumulatorowe 2x 7m, zestaw
akumulatorów w obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi x1 kpl.
Może się także przydać: słup z konstrukcją: P50WT-PylonF, fundament betonowy Foot-P50WT.
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 390-450,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)

Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

SŁUP WZMACNIANY Z KOSZEM
Specjalny słup wzmacniany do bardzo dużych systemów solarnych z
konstrukcją montażową (koszem) oraz miejscem na turbinę wiatrową
6.06

7716

P50WT-PylonF

Wzmacniany słup z konstrukcją montażową dla iCAM-Solar365 P50WT
Parametry: konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
Wymiary: fi 108mm, podstawa 250x250 [mm], wysokość słupa 4100mm, wysokość słupa z konstrukcją <6000mm
Waga: około 96kg
Szacowany koszt transportu spedycyjnego, na terenie Polski: 1300-1800,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)

6. Cennik systemów całorocznego zasilania solarnego do kamer CCTV
Cennik CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.
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6 980 zł

D6

4 980 zł

D6

5 650 zł

Do kamer o całodobowym poborze prądu: 40W – w okresie całorocznym z autonomią na 10 dni, 90W – w okresie letnim marzec—wrzesień
ELEKTRONIKA
Całodobowy i jednocześnie całoroczny system zasilania do kamer
CCTV o poborze prądu do 40W.
System zaprojektowano dla ciągłego obciążenia kamerami o mocy 40W
w najtrudniejszym okresie jesienno-zimowym. W okresie letnim
umożliwia obciążenie całodobowe do 90W.

6.07

7707

iCAM-Solar365 P40W

* Montaż: na słup, dach lub grunt
* Całoroczny 365 dni w roku
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów: zimą do 40W, latem do 90W
* 12V (opcja: 24V DC, PoE, 230V AC)
* Autonomia zasilania ciągłego obciążenia 40W: 10 dni
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II oraz
dowolnych kamer CCTV
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

SŁUP WZMACNIANY Z KOSZEM
Specjalny słup wzmacniany do bardzo dużych systemów solarnych z
konstrukcją montażową (koszem)
6.08

7715

P40W-PylonF

Kompaktowy system zasilania zaprojektowano tak, aby zapewnić 10-dobową autonomię (okres bezsłoneczny) dostawy energii do kamer
CCTV i akcesoriów. Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 1000Wh
zakładając tylko 30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach pogodowych zapewnia nadal 10
dni autonomii dla obciążenia 40W.
Parametry:
Maksymalna moc odbiorników pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 40W / 90W
Napięcie: 12V DC (opcje: 24V DC, PoE, 230V AC)
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej na poziomie powyżej 80% - 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe
2 lata.
Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ +55°C
Wymiary pracującego systemu bez słupa: 1700mm [szerokość] x 1700mm [wysokość] x 1995mm [głębokość]
Waga elektroniki: 74kg Waga akumulatorów: 62kg
W zestawie: zestaw paneli 3 szt., elektronika sterująca, specjalne przewody akumulatorowe 2x 7m, zestaw akumulatorów w obudowie
przystosowanej do zakopania w ziemi x1 kpl.
Może się także przydać: słup z konstrukcją dla elektroniki P40W-PylonF, fundament betonowy Foot-P50WT.
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 390-450,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)

Wzmacniany słup z konstrukcją montażową dla iCAM-Solar365 P40W
Parametry: konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
Wymiary: fi 108mm, podstawa 250x250 [mm], wysokość słupa 4100mm, wysokość słupa z konstrukcją <6000mm
Waga: około 90kg
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 1300-1800,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)

Do kamer o całodobowym poborze prądu: 25W – w okresie całorocznym z autonomią na 7 dni, 60W – w okresie letnim marzec—wrzesień
ELEKTRONIKA
Całodobowy i jednocześnie całoroczny system zasilania do kamer
CCTV o poborze prądu do 25W.
System zaprojektowano dla ciągłego obciążenia kamerami o mocy 25W
w najtrudniejszym okresie jesienno-zimowym. W okresie letnim
umożliwia obciążenie całodobowe do 60W.

iCAM-Solar365 P25W
6.09

7706

TOP - Produkt bardzo
popularny

* Montaż: na słup, dach lub grunt
* Całoroczny 365 dni w roku
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów: zima do 25W, lato do 60W
* 12V DC (opcja: 24V DC, PoE)
* Autonomia zasilania dla ciągłego obciążenia 25W: 7 dni
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II oraz
dowolnych kamer CCTV
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 680Wh zakładając tylko
30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 7 dni autonomii dla obciążenia
25W.
Zaprojektowany do pracy na szerokości geograficznej Polski oraz innych krajów Europy Zachodniej.
Parametry:
Maksymalna moc odbiorników pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 25W / 60W
Napięcie: 12V DC (opcja: 24V DC, PoE)
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej na poziomie powyżej 80% - 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe
2 lata.
Zakres temperatur całego systemu: -20 ÷ +55°C
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość] x2 sztuki.
Wymiary złożonego systemu 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość] x2 sztuki.
Waga elektroniki: 54kg Waga akumulatorów: 62kg
W zestawie: zestaw paneli x2 szt., elektronika sterująca, specjalne przewody akumulatorowe 2x 7m, zestaw akumulatorów w obudowie
przystosowanej do zakopania w ziemi x1 kpl.
Może się także przydać: słup Pylon-6M, fundament betonowy Foot-6M
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 350-400,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)

6. Cennik systemów całorocznego zasilania solarnego do kamer CCTV
Cennik CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.
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KONSTRUKCJA MONTAŻOWA ELEKTROWNI DO BOKU SŁUPA
Kosz z konstrukcją do montażu iCAM-Solar365 P25W

6.10

7742

Grupa D

C

Grupa C

Rabat

Cena detal
netto

D6

2 490 zł

D6

4 850 zł

D6

1 290 zł

D6

2 380 zł

Umożliwia montaż na dowolnym słupie o wzmacnianej konstrukcji. W zestawie dwa osobne stelaże regulowane do zamontowania jeden
nad drugim. Bardzo łatwy montaż do boku słupa/ścianę.
Parametry: podwójna konstrukcja aluminiowa, nośność przystosowana do elektroniki iCAM-Solar365 P25W, bezpieczna konstrukcja
odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne i silne podmuchy wiatru, regulacja kąta nachylenia paneli solarnych 10°—45°, nośność 2x
30kg, maksymalny rozmiar panelu: poziomo 2000x1050mm x 2szt., waga: 16kg x2 szt., rozmiary konstrukcji złożonej do transportu:
1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość] x2 szt.

SolarMOUNT-800W

D6

Do odbiorników o całodobowym poborze prądu:
15W – w okresie całorocznym z autonomią na 7 dni
35W – w okresie letnim marzec-wrzesień
ELEKTRONIKA
Całodobowy i jednocześnie całoroczny system zasilania do kamer
CCTV o poborze prądu do 15W.
System zaprojektowano dla ciągłego obciążenia kamerami o mocy 15W
w najtrudniejszym okresie jesienno-zimowym. W okresie letnim
umożliwia obciążenie całodobowe do 35W.

6.11

7705

iCAM-Solar365 P15W

* Montaż: na słup, dach lub grunt
* Całoroczny 365 dni w roku
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów: zima do 15W, lato do 35W
* 12V DC (opcja: 24V DC, PoE)
* Autonomia zasilania zimą dla kamer 15W: 7 dni
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II oraz
dowolnych kamer CCTV
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 340Wh zakładając tylko
30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 2 doby autonomii dla obciążenia
15W.
Zaprojektowany do pracy na szerokości geograficznej Polski oraz innych krajów Europy Zachodniej.
Parametry:
Maksymalna moc odbiorników pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 15W / 35W
Napięcie: 12V DC (opcja: 24V DC, PoE)
Gwarancje: Na liniowość mocy wyjściowej na poziomie powyżej 80% - 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe
2 lata.
Zakres temperatur całego systemu: -20 ÷ +55°C
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość]. Wymiary
złożonego systemu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość]
Waga elektroniki: 26kg Waga akumulatorów: 38kg
W zestawie: zestaw paneli x1 kpl., elektronika sterująca, specjalne przewody akumulatorowe 2x 7m, zestaw akumulatorów w obudowie
przystosowanej do zakopania w ziemi x1kpl.
Może się także przydać: słup Pylon-6M, fundament betonowy Foot-6M
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 350-400,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA ELEKTROWNI DO BOKU SŁUPA
Kosz z konstrukcją do montażu iCAM-Solar365 P15W

6.12

7741

Umożliwia montaż na dowolnym słupie o wzmacnianej konstrukcji. W zestawie stelaż regulowany do zamontowania panelu. Bardzo łatwy
montaż do boku słupa lub na ścianę.
Parametry: Konstrukcja aluminiowa, nośność przystosowana do elektroniki iCAM-Solar365 P15W, bezpieczna konstrukcja odporna na
zewnętrzne warunki atmosferyczne i silne podmuchy wiatru, regulacja kąta nachylenia paneli solarnych 10°—45°, nośność 30kg,
maksymalny rozmiar panelu: poziomo 2000x1050mm., waga: 16kg, rozmiary konstrukcji złożonej do transportu: 1800mm [szerokość] x
1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość]

SolarMOUNT-400W

SŁUPY WZMACNIANE
SŁUP WZMACNIANY
Specjalny słup wzmacniany do systemów solarnych.
6.13

7717

Pylon-6M

Wzmacniany słup CCTV dla elektrowni iCAM-Solar365 P25W i P15W
Parametry: konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
Wymiary: podstawa 250x250 [mm], wysokość słupa 6000mm
Waga: 75kg
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 1300-1800,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)

6. Cennik systemów całorocznego zasilania solarnego do kamer CCTV
Cennik CAMSAT 10.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

l.p.
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D6

Grupa D

C

Grupa C

Rabat

Cena detal
netto

C

1 490 zł

C

880 zł

FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE
6.14

6.15

Foot-P50WT

7728

Foot-6M

7729

FUNDAMENT
Specjalny fundament prefabrykowany przeznaczony do bardzo dużych
słupów wzmacnianych o dużej nośności.
Przeznaczony do słupów P50WT-PylonF oraz P40W-PylonF

Prefabrykowany fundament do posadowienia słupa. Przeznaczony do posadowienia w ziemi o średniej jakości gruntu.
Waga: do 240kg
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 300-500,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)

FUNDAMENT
Specjalny fundament prefabrykowany przeznaczony do dużych słupów
Przeznaczony do słupów Pylon-6M

Prefabrykowany fundament do posadowienia słupa. Przeznaczony do posadowienia w ziemi o średniej jakości gruntu.
Waga: do 90kg
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 300-400,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce montażu)

AKCESORIA CCTV I WARUNKI DOBORU
Dedykowane łącza radiowe i modemy LTE z bardzo niskim poborem prądu – dedykowane do systemów solarnych i zasilania alternatywnego.
*
*
*
*

CDS-6IP eco Solar+ – jednostka mostu radiowego 5GHz do kamer IP – pobór prądu w trakcie pracy tylko 3,5W
iCAM-LTE Solar+ – nadajnik 4G/LTE do transmisji obrazów z kamer IP przez sieć Internetową – pobór prądu w trakcie pracy – tylko 4W
iCAM-MobileHD II X25 z opcją Solar+ – kamera mobilna z możliwością ładowania z wielu źródeł energii – np. z latarni, z solara, z 230V, z 24V DC.
iCAM-MiniHD II X4 z opcją Solar+ – kamera mobilna z możliwością ładowania z wielu źródeł energii – np. z solara, z 230V, z 24V DC

UWAGA: Systemy tego typu są w 100% uzależnione od warunków pogodowych, nasłonecznienia i występowania wiatrów na danym terenie. W systemach solarnych dodano bardzo duży zapas mocy aby zapewnić ciągłość pracy w tak ważnych systemach bezpieczeństwa lecz należy
zawsze uwzględnić warunki pogodowe które mogą się znacząco różnić w zależności od lokalizacji i otoczenia.
Podstawowe kryteria doboru lokalizacji:
*
*
*
*
*

niezacienione miejsce przez cały okres pracy i o każdej porze roku,
sprawdzić czy od południowej strony nie ma przeszkód utrudniających pracę elektrowni tj. budynków, drzew i innych wysokich elementów utrudniających przepływ wiatru lub powodujących zacienienie,
otwarta przestrzeń zapewniającą dobrą wentylację paneli,
możliwość dojazdu pojazdu, np. z HDSem,
sprawdzić czy w miejscu instalacji nie ma instalacji podziemnych kolidujących z fundamentem.

Całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7 tel. +48 505 272 224

Do powyższych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT. Wszystkie ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl
Kodeksu Cywilnego.

Cennik CAMSAT 2021

ZOSTAŃ DYSTRYBUTOREM
INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ CCTV

Nasi klienci: "Jeśli bezprzewodowo to
tylko CAMSAT"

Wysokie rabaty na europejskim poziomie
Nieodpłatną dostawę głównych produktów
demonstracyjnych
24h/7 – wsparcie techniczne przez 24h i 7 dni
w tygodniu
3 letnią, pełną gwarancję na główne
produkty CAMSAT
Przekierowanie klientów z danego regionu
dystrybucji
Udział w projektach - "Camsat od ręki zapłacisz jak sprzedaż"

www.camsat.com.pl
camsat@camsat.com.pl
Pomoc techniczna 24h/7: tel. 505 272 224

Logo dystrybutora w filmach
instruktażowych video i filmach
reklamowych produktów
Gotowe treści i zdjęcia w wysokiej
rozdzielczości do katalogów i na strony www
Edytowalne, źródła marketingowe –
przekazanie Dystrybutorom gotowych
materiałów marketingowych do własnej
edycji w formatach edytowalnych np:
Photoshop .psd, CorelDraw .crd Sony Vegas
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tel. +48 52 387 3658 tel. +48 52 387 5466
tel. +48 52 387 1097
tel. 798 585 208
tel. 518 977 572

