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Wsparcie dystrybutorów w sprzedaży systemów iCAM:

W celu wsparcia dystrybutorów oraz aktywnych przedstawicieli ofertujących systemy bezprzewodowe kamer mobilnych z serii iCAM od dnia 01.02.2018r zostaje wprowadzony 

"SYSTEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO iCAM". 

Zasady projektowe mają na celu wsparcie dystrybutorów pod względem dodatkowej opieki handlowej i technicznej danego projektu wraz ze wsparciem w kierunku wyłączności 

sprzedaży zgłoszonym podmiotom. Wspieramy technicznie i projektowo, tak aby produkty zgłoszone posiadały cechy jak najbardziej zbliżone wymaganiom użytkownika końcowego 

oraz zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie. 

Więcej na stronie www.camsat.com.pl

CAMSAT

ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

Polska

pon.–pt., godz. 8–16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26; 

serwis@camsat.com.pl 

pon.–nie. godz. 16–8: 505 272 224

POTRZEBUJESZ POMOCY W DOBORZE SPRZĘTU? ZADZWOŃ LUB WYŚLIJ MAPKĘ OBIEKTU A POMOŻEMY CI BEZPŁATNIE

+48 52 387 10 97; +48 52 387 36 58; +48 52 387 54 66 ; biuro@camsat.com.pl

Cennik kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Kamery mobilne do:

* wideo monitoringu miejskiego i gmin, 

* zabezpieczenia imprez masowych

* nielegalnych wysypisk śmieci

* dla służb ochrony i bezpieczeństwa

* inwigilacji

* obserwacji z dużych odległości

* monitorowania placów budowy

… i wszędzie tam gdzie jest potrzebny profesjonalny monitoring HD bez pozwoleń, bez projektów i natychmiast   

Wpisz poniżej swój rabat

Grupa rabatowa iCAM

Akcesoria 

Specjalne warunki handlowe i ochrona sprzedaży dla projektów zgłoszonych. Szczegóły na camsat.com.pl/icam

3. iCAM Mini    Kamery mobilne w wykonaniu mini

4.  iCAM-X na zamówienie, opcje dodatkowe, baterie  i akcesoria

1. iCAM-MobileHD II      Szybkomontowalne kamery mobilne na uliczną latarnię oświetleniową 230V

2. iCAM-PowerHD      Szybkomontowalne kamery mobilne (Operacyjna kamera z zasilaniem na  3 dni)



iCAM 0%

C 0%

Produkt Opis Cena (PLN) Po rabacie

iCAM-MobileHD II

X25 IR150 LTE

NOWOŚĆ 2018

System kamery mobilnej iCAM-MobileHD II z akumulatorem 12h, kamerą IP PTZ z IR150m, moduł transmisji 

LTE i wewnętrzną rejestracją obrazu wideo na 30 dni

Zawiera:

• System iCAM-MobileHD II:

     • Akumulator Li-ION na 8-12h* pracy z kamerą X25 (nr opcji-8022)

     • Pamięć 1000 GB (nr opcji-0010)

     • Rejestrację wewnętrzną obrazu na 30-90 dni nagrań.

     • Moduł bezprzewodowy LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M (nr opcji-0034)

     • Szybką, radiową transmisję bezprzewodową na 5 GHz z WiFi

     • Wejścia zasilania 230V AC, 12V DC, 24V DC

     • Tryb CAM-OFF - Zdalne włączanie i wyłączanie kamery IP za pomocą SMS  (nr opcji-0042)

     • Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x25  (nr opcji-0013)

             Zasięgi obrazu wg normy EN 62676-4 DORI:

             • Detekcja z odległości: >1600m

             • Obserwacja z odległości >640m

             • Identyfikacja  z odległości: >160m

             • Rozpoznanie  z odległości: >320m

     • Oświetlenie noktowizyjne IR: TAK o zasięgu 150m (nr opcji-1150)

     • Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską lub słup 80-200 mm x 1 szt. 

     • Antena dookolna 5GHz x 2 szt.

     • Antena dookolna LTE x 2 szt.

          

* czas liczony jest z włączoną funkcją IR tylko w trakcie ładowania/zasilania (np. przy montażu na latarni oświetlacz IR zasilany jest tylko 

w nocy w trakcie występowania zasilania z 230V)

Możliwe opcje dodatkowe dla iCAM-MobileHD II:

• 4Mpix - rozdzielczość kamery i rejestracji do 4Mpix

• iCAM-Battery - Dodatkowy moduł zasilania akumulatorowego o pojemności identycznej jak w iCAM-PowerHD. Umożliwia 

zasilanie akumulatorowe kamery iCAM-MobileHD II o dodatkowe 24h (nr opcji-0027)

• RemoteControl - Pilot radiowy do zdalnego wyłączania kamery o zasięgu 10m (nr opcji-0043)

• GeoSecurity - Geolokalizacja GPS kamery z powiadomieniem opuszczenia strefy montażu - SMS/email (nr opcji-0029)

• iCAM-TVrec  - Odbiornik do podglądu 4 obrazów kamer na TV z HDMI i z rejestracją wszystkich obrazów na dysku 1T (nr 

opcji-0026)

...i wiele innych dostępnych na www.camsat.com.pl/icam

 15800 zł 15 800,00 zł           

iCAM-MobileHD II

X4 LTE

NOWOŚĆ 2018

System kamery mobilnej iCAM-MobileHD II z akumulatorem, kamerą IP PTZ, moduł transmisji LTE i rejestracją 

obrazu wideo na 30 dni

Zawiera:

     • Akumulator Li-ION na 12-16h pracy z kamerą X4 (nr opcji-8022)

     • Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x4  (nr opcji-0004)

     • Oświetlenie noktowizyjne IR: Nie

 pozostałe parametry jak w iCAM-MobileHD II X25 LTE

 14600 zł 14 600,00 zł           

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

Dokładną i aktualną wycenę otrzymasz w dziale handlowym CAMSAT

Gwarancja: 24 miesiące. Gwarancja na ogniwa akumulatorowe: 12 miesięcy.

Cennik systemów kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Kamera mobilna zasilana i ładowana z latarni oświetleniowych 230V:  iCAM-MobileHD II 

Najważniejsze cechy wyróżniające poszczególne systemy iCAM-MobileHD II:

• 230V AC - Zasilany i ładowany automatycznie, bezpośrednio z gniazdka 230V np. z latarni oświetleniowej (np. z gniazdek po ozdobach świątecznych, z gniazdka latarni, 

przedłużacza itd.). Dodatkowe zasilanie 12V i 24V DC np. bezpośrednio z samochodu

• Akumulator - Własne zasilanie akumulatorowe na 8-12h godzin ciągłej pracy (lekki akumulator Li-ION) 

• Rejestracja HD - Wewnętrzna rejestracja materiałów video na 30-90 dni nagrań.

• RadioLink 5.6GHz - Bezprzewodowy dostęp z odległości nawet 1km - z odbiornikiem radiowym iCAM-Receiver.

Pozostałe ważne cechy:

• LTE 4G - Bezprzewodowy dostęp z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć Internet - sterowanie, podgląd, rejestracja na zew. NVR/VMS, zgrywanie nagrań.

• Nie wymaga projektów i pozwoleń

• Dostęp: bezpośrednio poprzez publiczny adres IP, Chmurę, P2P, VPN, DDNS, itd.

• Zdalny podgląd, sterowanie oraz rejestracja na NVR i serwerach VMS: BVMS Bosch, Mileston, QNAP, NOVUS i wielu innych (zależne od wyboru kamery i firmware - 

szczegóły dostępne w dziale handlowym CAMSAT)

• Zasięg optyczny obserwowanego terenu w promieniu aż do 300-500m dookoła (zoom x4 - x36)

• Bardzo szybki montaż i demontaż w dowolnym miejscu za pomocą zatrzaskiwanych szybkozłączy montażowych - do elewacji lub na słup

• Akumulator dodatkowy - możliwość podłączenia zewnętrznego, dodatkowego akumulatora iCAM-Battery (+200% dłuższy czas pracy)

• Zdalny podgląd na telefonie/tablecie lub laptopie PC i iOS

• Możliwość podłączenia aż 3 kamer bezprzewodowo do jednego iCAM-MobileHD II

CAMSAT

ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

Polska

pon.–pt., godz. 8–16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26; 

serwis@camsat.com.pl 

pon.–nie. godz. 16–8: 505 272 224

 iCAM-MobileHD II   Nowość 2018

Kamery mobilne z własnym zasilaniem i możliwością ładowania z latarni ulicznych 230V

Grupa rabatowa iCAM

Akcesoria 

Specjalne warunki handlowe i ochrona sprzedaży dla projektów zgłoszonych. Szczegóły na camsat.com.pl/icam

Wsparcie dystrybutorów w sprzedaży systemów iCAM:

W celu wsparcia dystrybutorów oraz aktywnych przedstawicieli ofertujących systemy bezprzewodowe kamer mobilnych z serii iCAM od dnia 01.02.2018r zostaje wprowadzony 

"SYSTEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO iCAM". 

Zasady projektowe mają na celu wsparcie dystrybutorów pod względem dodatkowej opieki handlowej i technicznej danego projektu wraz ze wsparciem w kierunku wyłączności sprzedaży zgłoszonym podmiotom. 

Wspieramy technicznie i projektowo, tak aby produkty zgłoszone posiadały cechy jak najbardziej zbliżone wymaganiom użytkownika końcowego oraz zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie. 

Więcej na stronie www.camsat.com.pl

iCAM 

iC 

iCAM 

iC 



iCAM 0%

C 0%

Produkt Opis Cena (PLN) Po rabacie

iCAM-PowerHD

X4 LTE

NOWOŚĆ 2018

System kamery mobilnej iCAM-PowerHD z dużym akumulatorem na 3 dni pracy, kamerą IP PTZ, moduł 

transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 5 dni

Zawiera:

• System iCAM-PowerHD zawierający:

     • Akumulator Li-ION na 3 dni pracy z kamerą X4 (nr opcji-8064)

     • Pamięć 128 GB (nr opcji-0002)

     • Rejestrację wewnętrzną obrazu na 5 dni nagrań

     • Wejścia zasilania 12V DC

     • Tryb CAM-OFF - Zdalne włączanie i wyłączanie kamery IP za pomocą SMS  (nr opcji-0042)

     • Tryb StandBy - Zdalne włączanie i wyłączanie całego systemu za pomocą SMS  

     

• Moduł bezprzewodowy LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M (nr opcji-0034)

• Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x4  (nr opcji-0004)

• Oświetlenie noktowizyjne IR: Nie

• Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską lub słup 80-200 mm x 1 szt. 

• Antena dookolna LTE x 2 szt.

• Ładowarkę Charger-Battery240W x 1szt.

Możliwe opcje dodatkowe:

• iCAM-Battery - Dodatkowy moduł zasilania akumulatorowego o pojemności identycznej jak w iCAM-PowerHD. Przedłuża 

czas pracy kamery o 100% (nr opcji-0027)

• GeoSecurity - Geolokalizacja GPS kamery z powiadomieniem opuszczenia strefy montażu - SMS/email (nr opcji-0029)

• Security - Powiadomienie ALARMowe SMS/email o demontażu kamery -SMS/email (nr opcji-0028)

• RemoteControl -  Pilot radiowy do zdalnego wyłączania kamery o zasięgu 10m (nr opcji-0043)

• WiFi - Moduł bezprzewodowy Wifi na 2.4Ghz (nr opcji-0024)

• iCAM-TVrec  - Odbiornik do podglądu 4 obrazów kamer na TV z HDMI i z rejestracją wszystkich obrazów na dysku 1T (nr 

opcji-0026)

• ...i wiele więcej na www.camsat.com.pl/icam

 16400 zł 16 400,00 zł           

iCAM-PowerHD

X25 IR150 LTE

NOWOŚĆ 2018

System kamery mobilnej iCAM-PowerHD z dużym akumulatorem na 24h pracy, kamerą IP PTZ z IR150m, moduł 

transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 5 dni

Zawiera:

     • Akumulator AKU64 Li-ION na 24h pracy z kamerą X25 (nr opcji-8064)

     • Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x25  (nr opcji-0025)

             Zasięgi obrazu wg normy EN 62676-4 DORI:

             • Detekcja z odległości: >1600m

             • Obserwacja z odległości >640m

             • Identyfikacja z odległości: >160m

             • Rozpoznanie z odległości: >320m

     • Oświetlenie noktowizyjne IR: TAK o zasięgu 150m

 pozostałe parametry jak w iCAM-PowerHD X4 LTE

 17600 zł 17 600,00 zł           

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

Dokładną i aktualną wycenę otrzymasz w dziale handlowym CAMSAT

Gwarancja: 24 miesiące. Gwarancja na ogniwa akumulatorowe: 12 miesięcy.

Cennik systemów kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Mobilna kamera operacyjna iCAM-PowerHD

Najważniejsze cechy wyróżniające poszczególne systemy iCAM-PowerHD: 

• Bardzo mocny akumulator - Własne zasilanie akumulatorowe na nawet 3 dni* ciągłej pracy (lekki akumulator Li-ION) * zależne od wersji kamery IP

• Zasilany z akumulatora wewnętrznego oraz dodatkowo z 12V DC np. bezpośrednio z samochodu

• Rejestracja HD - Wewnętrzna rejestracja materiałów video na 5 dni nagrań

• CAM-OFF i StandBy - Zdalne włączanie kamery ON/OFF i  tryby oszczędzania energii

• Alarm - Powiadomienia o demontażu, kradzieży - Geolokalizacja

• Powiadomienia SMS - Możliwość wysyłania powiadomień SMS z zaprogramowanych zdarzeń np. z wykrycia ruchu, zniknięcia obiektu, wykrycia tablicy rejestracyjnej, itd.

Pozostałe ważne cechy:

• LTE 4G - Bezprzewodowy dostęp z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć Internet - sterowanie, podgląd, rejestracja na zew. NVR/VMS, zgrywanie nagrań

• Nie wymaga projektów i pozwoleń

• Dostęp: bezpośrednio poprzez publiczny adres IP, Chmurę, P2P, VPN, DDNS, itd.

• Zdalny podgląd, sterowanie oraz rejestracja na NVR i serwerach VMS: BVMS Bosch, Mileston, QNAP, NOVUS i wielu innych (zależne od wyboru kamery i firmware - 

szczegóły dostępne w dziale handlowym CAMSAT)

• Zasięg optyczny obserwowanego terenu w promieniu aż do 300-500m dookoła (zoom od x4 - x36)

• Bardzo szybki montaż i demontaż w dowolnym miejscu za pomocą wsuwanych szybkozłącz montażowych - do elewacji lub na słup

• Dodatkowy akumulator - Możliwość podłączenia zewnętrznego, dodatkowego akumulatora iCAM-Battery (+100% czasy pracy)

• Zdalny podgląd na telefonie/tablecie lub laptopie PC i iOS

CAMSAT

ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

Polska

pon.–pt., godz. 8–16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26; 

serwis@camsat.com.pl 

pon.–nie. godz. 16–8: 505 272 224

 iCAM-PowerHD  Nowość 2018

Operacyjne kamery mobilne z własnym zasilaniem na kilka dni

Grupa rabatowa iCAM

Akcesoria 

Specjalne warunki handlowe i ochrona sprzedaży dla projektów zgłoszonych. Szczegóły na camsat.com.pl/icam

Wsparcie dystrybutorów w sprzedaży systemów iCAM:

W celu wsparcia dystrybutorów oraz aktywnych przedstawicieli ofertujących systemy bezprzewodowe kamer mobilnych z serii iCAM od dnia 01.02.2018r zostaje wprowadzony 

"SYSTEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO iCAM". 

Zasady projektowe mają na celu wsparcie dystrybutorów pod względem dodatkowej opieki handlowej i technicznej danego projektu wraz ze wsparciem w kierunku wyłączności sprzedaży zgłoszonym podmiotom. 

Wspieramy technicznie i projektowo, tak aby produkty zgłoszone posiadały cechy jak najbardziej zbliżone wymaganiom użytkownika końcowego oraz zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie. 

Więcej na stronie www.camsat.com.pl

iCAM 

iCAM 

iC 

iC 



iCAM 0%

C 0%

Produkt Opis Cena (PLN) Po rabacie

iCAM-MiniHD

X4 LTE

NOWOŚĆ 2018

System kamery mobilnej iCAM-MiniHD z kamerą IP PTZ, modułem transmisji LTE i rejestracją obrazu wideo na 5 

dni

Zawiera:

• System iCAM-MiniHD zawierający:

     • Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x4  (nr opcji-0004)

     • Moduł bezprzewodowy LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M (nr opcji-0034)

     • Pamięć do nagrań video i zdjęć 128 GB 

     • Rejestrację wewnętrzną obrazu na 5 dni ciągłych nagrań

     • Wejścia zasilania PoE (48V z przewodu UTP - skrętka)

     • Szczelność IP66

     • Oświetlenie noktowizyjne IR: Nie

     • Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską lub słup 80-200 mm x 1 szt. 

     • Antena dookolna LTE x 2 szt.

     • Zasilacz PoE przystosowany do przewodów UTP długości do 50m IP44 x 1szt.

   

Uwaga: System iCAM-MiniHD nie zawiera własnego zasilania akumulatorowego.

Możliwe opcje dodatkowe: 

• iCAM-Battery - Moduł zasilania akumulatorowego o pojemności identycznej jak w iCAM-PowerHD.  (nr opcji-0027)

• GeoSecurity - Geolokalizacja GPS kamery z powiadomieniem opuszczenia strefy montażu - SMS/email (nr opcji-0029)

• WiFi - Moduł bezprzewodowy Wifi na 2.4Ghz (nr opcji-0024)

• iCAM-TVrec  - Odbiornik do podglądu 4 obrazów kamer na TV z HDMI i z rejestracją wszystkich obrazów na dysku 1T (nr 

opcji-0026)

...i wiele innych dostępnych na www.camsat.com.pl/icam

 5980 zł 5 980,00 zł             

iCAM-MiniHD

X25 LTE

NOWOŚĆ 2018

System kamery mobilnej iCAM-MiniHD z kamerą IP PTZ z IR150m, moduł transmisji LTE i rejestracją obrazu 

wideo na 5 dni

Zawiera:

     • Kamera IP HD 2Mpix z zoomem optycznym x25  (nr opcji-0025)

     • Oświetlenie noktowizyjne IR: TAK o zasięgu 150m

 pozostałe parametry jak w iCAM-MiniHD X4 LTE

 6980 zł 6 980,00 zł             

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

Dokładną i aktualną wycenę otrzymasz w dziale handlowym CAMSAT

Gwarancja: 24 miesiące. Gwarancja na ogniwa akumulatorowe: 12 miesięcy.

Cennik systemów kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

Wsparcie dystrybutorów w sprzedaży systemów iCAM:

W celu wsparcia dystrybutorów oraz aktywnych przedstawicieli ofertujących systemy bezprzewodowe kamer mobilnych z serii iCAM od dnia 01.02.2018r zostaje wprowadzony 

"SYSTEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO iCAM". 

Zasady projektowe mają na celu wsparcie dystrybutorów pod względem dodatkowej opieki handlowej i technicznej danego projektu wraz ze wsparciem w kierunku wyłączności sprzedaży zgłoszonym podmiotom. 

Wspieramy technicznie i projektowo, tak aby produkty zgłoszone posiadały cechy jak najbardziej zbliżone wymaganiom użytkownika końcowego oraz zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie. 

Więcej na stronie www.camsat.com.pl

Specjalne warunki handlowe i ochrona sprzedaży dla projektów zgłoszonych. Szczegóły na camsat.com.pl/icam

Miniaturowe kamery mobilne

Akcesoria 

 iCAM-MiniHD Nowość 2018

Najważniejsze cechy wyróżniające poszczególne systemy iCAM-MiniHD:

 

• Rejestracja HD - Wewnętrzna rejestracja materiałów video na 5 dni

• Miniaturowe rozmiary i niewielka waga

• Zasilany standardowym przewodem LAN z PoE z dowolnego zasilacza PoE 48V 

Pozostałe ważne cechy:

• LTE 4G - Bezprzewodowy dostęp z dowolnego miejsca na świecie poprzez sieć Internet - sterowanie, podgląd, rejestracja na zew. NVR/VMS,  zgrywanie nagrań.

• Nie wymaga projektów i pozwoleń

• Dostęp: bezpośrednio poprzez publiczny - stały adres IP, Chmurę, P2P, VPN, DDNS itd

• Zdalny podgląd, sterowanie oraz rejestracja na NVR i serwerach VMS: BVMS Bosch, Mileston, QNAP, NOVUS i wielu innych (zależne od wyboru kamery i firmware - 

szczegóły dostępne w dziale handlowym CAMSAT)

• Zasięg optyczny obserwowanego terenu w promieniu aż do 300-500m dookoła (zoom x4 - x36)

• Bardzo szybki montaż i demontaż w dowolnym miejscu za pomocą wsuwanych szybkozłącz montażowych - do elewacji lub na słup

• Zdalny podgląd na telefonie/tablecie lub laptopie PC i iOS

CAMSAT

ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

Polska

pon.–pt., godz. 8–16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26; 

serwis@camsat.com.pl 

pon.–nie. godz. 16–8: 505 272 224

Grupa rabatowa iCAM

iCAM 

iCAM 



iCAM 0%

C 0%

Produkt Opis Cena (PLN) Po rabacie

iCAM-X

na indwidualne 

zamówienie

System kamery mobilnej iCAM ze specjalnymi opcjami na zamówienie.

Opcja zamówienia systemu iCAM w specjalnej konfiguracji wg wytycznych klienta, np. 

• z wydłużonym czasem pracy akumulatora,

• bez kamer lub ze specjalną kamerą IP

• z LTE na kraje z poza EU i kraje Ameryki południowej

• bez rekordera i pamięci, 

• bez łącza radiowego 5GHz, 

• z łączem radiowym na pasma licencjonowane 6GHz, 3.5Ghz lub częstotliwościami z innych krajów świata. Szczegóły w 

dziale handlowym CAMSAT.

...itd.

W celu dobrania odpowiednich parametrów kamery mobilnej zapoznaj się ze specjalnym formularzem opcji oraz specyfikacją 

na stronie www.camsat.com.pl/icam. Jako podstawę masz dostępne moduły z kamer: iCAM-MobileHD oraz iCAM-PowerHD.   

Opcja Opis Cena (PLN) Po rabacie

iCAM - wypożyczenie/

dzierżawa

Opcja wypożyczenia kamer mobilnych z rodziny iCAM

• Kamer z serii iCAM   

• Kamer z serii iCAM + karta SIM

• Dodatkowe usługi: Ubezpieczenie, montaż i konfiguracja

Terminy wypożyczeń od 4 dni do 3 miesięcy.

Cena na zapytanie.

Opcja Opis Cena (PLN) Po rabacie

camSIM/PL

Nr opcji 00 91

Karta SIM LTE do kamer iCAM - operator GSM PL

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd 

HD, rejestrację, sterowanie przez 24/dobę przez cały miesiąc - najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w 

identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN ani Chmur P2P. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. 

Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią PlusGSM. 

Wysyłanie i odbieranie SMS: Nie. 

Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego.

Istnieje możliwość zakupu karty razem z iCAM i opłaty jednorazowej za cały rok. 

camSIM/SMS/PL

Nr opcji 00 92

Karta SIM LTE do kamer iCAM z pakietem 200 SMS - operator GSM PL

Karta camSIM zawierająca dodatkowo pakiet 200 SMSów, np. do informowania użytkownika o stanie urządzenia, alarmach 

geolokalizacyjnych i kradzieżowych, sterowanie StandBy, itd. Pozostałe opcje jak w camSIM/PL

   

standardSIM/EU

Nr opcji 00 93

W przypadku zastosowania iCAM LTE poza Polską, udzielamy pomocy przy doborze najkorzystniejszej opcji kart 

Internetowych LTE dostępnych w danym kraju, przy współpracy z klientem.
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wycena indywidualna 

 iCAM-X (na zamówienie)

wycena indywidualna 

Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodakowe i akcesoria

Grupa rabatowa iCAM

Akcesoria 

Specjalne warunki handlowe i ochrona sprzedaży dla projektów zgłoszonych. Szczegóły na camsat.com.pl/icam

Wsparcie dystrybutorów w sprzedaży systemów iCAM:

W celu wsparcia dystrybutorów oraz aktywnych przedstawicieli ofertujących systemy bezprzewodowe kamer mobilnych z serii iCAM od dnia 01.02.2018r zostaje wprowadzony

 "SYSTEM WSPARCIA PROJEKTOWEGO iCAM". 

Zasady projektowe mają na celu wsparcie dystrybutorów pod względem dodatkowej opieki handlowej i technicznej danego projektu wraz ze wsparciem w kierunku wyłączności sprzedaży zgłoszonym podmiotom. 

Wspieramy technicznie i projektowo, tak aby produkty zgłoszone posiadały cechy jak najbardziej zbliżone wymaganiom użytkownika końcowego oraz zostały zrealizowane w jak najkrótszym czasie. 

Więcej na stronie www.camsat.com.pl

WYPOŻYCZENIA 

wycena indywidualna 

KARTY SIM LTE DO KAMER MOBILNYCH iCAM

69,-/mies 

99,-/mies 



Cennik systemów kamer mobilnych - iCAM

ważny od: 1 lutego 2018
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Stawka VAT 23%

CAMSAT

ul. Ogrodowa 2a

86-050 Solec Kujawski

Polska

pon.–pt., godz. 8–16: +48 52 387 10 97 wew. 25 i 26; 

serwis@camsat.com.pl 

pon.–nie. godz. 16–8: 505 272 224

Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodakowe i akcesoria

Opcja Opis Cena (PLN) Po rabacie

iCAM-Battery

Nr opcji 00 27

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

Cechy podstawowe:

• Pojemność: 64Ah (768Wh)

• Wyjścia zasilania: 

    • 12V DC /max 4A 

    • 48V w standardzie PoE Pasywnym - 48V/30W (stosowane do zasilania kamer IP oraz kamery mobilnej iCAM-MiniHD)

• Technologia: Li-ION

• Złącze szybkiego zawieszenia i montażu kompatybilne z kamerami mobilnymi z serii iCAM

• Szczelność IP66

• Temperatura pracy: -10 +55°C 

• Waga: 9,5kg

   

W zestawie: Ładowarka sieciowa 100-230V zapewniająca 100% naładowania w czasie 9h

 4980 zł 4 980,00 zł             

iCAM-Battery230 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 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 16-24h. 

Moduł ten wystarczy zawiesić obok iCAM-MobileHD II i połączyć przewodem zasilającym 12V. Po wyczerpaniu się 

akumulatora w kamerze system automatycznie przełączy się na zasilanie z iCAM-Battery230. 

 5980 zł 5 980,00 zł             

iCAM-TVRec

Nr opcji 00 26

Internetowy odbiornik HDMI dla 4 kamer iCAM

Odbiornik do podglądu 4 obrazów z kamer iCAM na TV za pomocą sieci Internet. Dodatkowo umożliwia rejestrację obrazów 

wideo, sterowanie kamerami PTZ, podgląd online w HD i wiele innych opcji. 

Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD z LTE.

W zestawie: iCAM-TVRec, zasilacz. Uwaga: Nie zawiera dysku HDD. 

 980 zł 980,00 zł                

iCAM-Receiver

Nr opcji 00 37

Radiowy odbiornik bezprzewodowy z wyjściem LAN

Odbiornik radiowy do odbioru sygnału bezprzewodowego z systemu iCAM w promieniu 1km. Umożliwia podpięcie 

sygnału z kamer mobilnych do własnej sieci LAN i odebranie obrazów na dowolnym komputerze lub rejestratorze NVR z 

ONVIF. 

Opcja dostępna dla kamer: iCAM-MobileHD I i II

W zestawie: Odbiornik z anteną kierunkową i wyjściem antenowym, zasilacz PoE, instrukcja, deklaracja zgodności.

 790 zł 790,00 zł                

GeoSecurity

Nr opcji 00 29

Geolokalizacja GPS kamery z systemem powiadomienia opuszczenia strefy

Geoolokalizacja GPS + system powiadomienia SMS/Email o demontażu lub kradzieży. System umożliwia poinformowanie 

użytkownika np. jeśli kamera opuści strefę montażu (działa przez LTE).

Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD

 980 zł 980,00 zł                

Lock

Nr opcji 00 31

Zamek, kłódka do zabezpieczenia kamery przed niepowołanym demontażem

Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD
 58 zł 58,00 zł                 

StandBy

Nr opcji 00 42

Tryb StandBy aktywowany SMSem

Tryb specjalnego oszczędzania baterii w kamerze aktywowany SMSem (wydłuża znacząco czas pracy z akumulatorem), 

działa przez LTE. 

Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD

RemoteControl

Nr opcji 00 43

Pilot radiowy do iCAM

Pilot radiowy do zdalnego wyłączania kamery o zasięgu 10m (umożliwia znaczące wydłużenie czasu pracy z akumulatorem)

Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II

   

 680 zł 680,00 zł                

RALcolor

Nr opcji 00 49

Wybrany Kolor iCAM

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

Urządzenie można zamówić np. w kolorach maskujących i wtapiających się w otoczenie.

Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD

   
PTZ-Keyboard

Nr opcji 00 50

Klawiatura sterująca kamerą PTZ

Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM.

Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD

PTZ-Keyboard/Video

Nr opcji 00 51

Klawiatura sterujaca kamerą PTZ z podglądem Video

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

Opcja dostępna dla kamer iCAM-PowerHD, iCAM-MobileHD II, iCAM-MiniHD

   

OPCJE I AKCESORIA DO KAMER MOBILNYCH iCAM

wycena indywidualna 

wycena indywidualna 

wycena indywidualna 

wycena indywidualna 

iCAM 

C 

C 

C 

C 

iCAM 

iCAM 

iCAM 
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Kamer mobilne na zamówienie oraz opcje dodakowe i akcesoria

Rec2T

Nr opcji 00 20

Specjalna pamięć 2T do kamery mobilnej iCAM-MobileHD II.

Zapewnia ciągły zapis materiałów video HD nawet do 90 dni nagrań.

Opcja dostępna dla kamer iCAM-MobileHD II

   

 552 zł 552,00 zł                

GE-Mobile II

Nr opcji 00 52

NOWOŚĆ 2018

Gniazdo szybkozłącza kamery mobilnej iCAM II - na ścianę i słup 80-160mm

Gniazdo szybkozłącza do zamontowania kamery mobilnej na słupie lub elewacji. Zamontowanie kilku takich gniazd w terenie 

gminy umożliwia bardzo szybkie przemieszczanie i montaż kamer iCAM w nowej lokalizacji.

W zestawie:

• Gniazdo montażowe x 1 kpl.

• Kołki rozporowe do ściany x 6 szt.

• Opaski zaciskowe stalowe x 3 szt.

• Instrukcja, deklaracja zgodności

 290 zł 290,00 zł                

iCAM-AKU22

Nr opcji 00 53
Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-MobileHD I i II

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

 1360 zł 1 360,00 zł             

iCAM-AKU64

Nr opcji 00 54 Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-PowerHD oraz iCAM-Battery.

Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 72h i przeznaczony do pracy w temperaturach

-10C+55°C. Temperatura ładowania 0C+55°C.  Akumulator szybkowymienny w systemach iCAM-PowerHD i iCAM-

Battery.

 2900 zł 2 900,00 zł             

iCAM-Adapter

Adapter montażowy do kamer HIKVISION, NOVUS, DAHUA i innych

Adapter do montażu kamer IP PTZ z wiszącym mocowaniem rurowym. Zestaw zawiera adapter umożliwiający zamocowanie 

kamer PTZ marki HIKVISION, NOVUS, DAHUA i innych. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT. 

iCAM-BOX

Nr opcji 00 48
Skrzynia transportowa do iCAM-MobileHD I , II i PowerHD z wypełnieniem z pianki.

Wymiary: 60 x 50 x 35 cm  1280 zł 1 280,00 zł             

Produkt Opis Cena (PLN) Po rabacie

iCAM-MobileHD

Gold-25D 4G(LTE)

System mobilny iCAM-MobileHD + akumulator + kamera IP + LTE

W zestawie:

• System iCAM-MobileHD z:

     • Akumulatorem 12h (Li-ION)

     • Pamięcią HDD 500 GB

     • Rekorderem obrazu 30-90dni

     • Szybkim łączem bezprzewodowym 5 GHz

     • wejściem zasilania 230VAC, 12VDC, 24V DC

• Moduł iCAM-LTE do łączności GSM 4G LTE o prędkości 100/50M

• Kamera IP HD 2Mpix z zoomem x25 x 1 szt.

• Gniazdo montażowe szybko-złącza na ścianę płaską x 1 szt.

• Gniazdo montażowe szybko-złącza na słup okrągły 80-200 mm x 1 szt.

• Antena dookolna x 2 szt.

• Antena dookolna LTE x 2 szt.

iCAM-MobileHD Gold

System mobilny iCAM-MobileHD + akumulator Li-ION (bez kamery)

• Zestaw o parametrach jak wersja wyżej iCAM-MobileHD/Gold-25D lecz bez kamery IP

Pozostałe parametry bez zmian.

System ten przystosowany jest do podłączenia dowolnych kamer IP ze standardem ONVIF 2.0 i nowszych.

Możliwy jest również montaż dostarczonej kamery przez Dział techniczny CAMSAT. Więcej informacji w dziale handlowym 

CAMSAT oraz w dokumentacji iCAM na stronie www.camsat.com.pl.

 iCAM-MobileHD I   Wersja 2016

Model dostępny na 

zapytanie - wycena indywidualna 

Model zastąpiony iCAM-X który jest 

dostępny na indywidualne zamówienie 

wycena indywidualna 
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