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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. iCAM-
Tower 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]

Nieustannie wzbogacamy ofertę by
przedstawić jak najbardziej

funkcjonalne rozwiązania CCTV. 
Wszystkie są zainspirowane

potrzebami klientów.
 

NOWOŚCI  2021

Cennik CAMSAT 2021

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]

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]

ZAWSZE
PROFESJONALNE  I
BEZPRZEWODOWE



C Akcesoria

D3 Wieże mobilne

l.p. Index Model Zdjęcie Opis i zalety Parametry techniczne i zawartość Rabat

WIEŻE MOBILNE CCTV

3.01 6010 D3

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

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:

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

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

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

* 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.

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

iCAM-TOWER AI 
5MQ4-MKII

NOWOŚĆ 2021

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.

49 800 zł
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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%
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Cena  detal 
netto 

3.02 6009 D3

3.03 6008 D3

iCAM-TOWER 5MQ4
BACK MKII

(bez kamer i NVR)

NOWOŚĆ 2021

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

Parametry i wyposażenie identyczne jak wersji 5MQ4 (index: 6010) lecz 
nie zawiera kamer i rejestracji wideo. 

* Wysokość 5,3m
* miejsce montażowe na 5 kamer IP z PoE w tym: 
  * 1x duża kamera PTZ
  * 4x kamera stałopozycyjna
* Miejsce na NVR z SSD
* 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 na żywo (2x SIM)
* Wi-Fi (opcja: GPS)

Różnica pomiędzy modelem 5MQ4 a 5MQ3:
* Oświetlenie halogenowe LED 2x 45W
* Megafon ostrzegawczy online
* Czujniki ruchu PIR zabezpieczające wieżę dookoła w promieniu 12m
* Kamery

* Opcja dodatkowe: 
  * Zasilanie solarne
  * Dodatkowe akumulatory po 2x200Ah (miejsce na maksymalnie   3—
4 akumulatory 200Ah)
  * 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 
akumulatory są automatycznie ładowane.

Wieża zawiera niezbędną elektronikę oraz okablowanie m. in.:
* okablowanie elektryczne, 
* przewody zwisowe z zabezpieczeniem i prowadnicami, zabezpieczenie informujące o odłączeniu lub przecięciu przewodów zwisowych.
Na szczycie masztu: 
  * 5 portów PoE do zasilania kamer IP o budżecie energii do 60W (opcja 90W)
  * system transmisji bezprzewodowej 4G/LTE (2x SIM) 
  * Wi-Fi
  * opcja: namierzanie GPS.
W podstawie masztu:
  * sterownik główny wieży odpowiedzialny za zasilanie wszystkich bloków wieży, ochronę sabotażową i powiadomienia alarmowe (PUSH/
opcja SMS) 
  * zabezpieczenia nadprądowe i antyprzepięciowe
  * automatyczne ładowanie z 230V AC
  * zabezpieczenie magnetyczne drzwi NC oraz zabezpieczenie położenia wieży
  * miejsce z atmosferą kontrolowaną >2°C przeznaczone na wbudowanie własnego NVR o wymiarach nie większych niż 
520x260x75mm; dostępne zasilanie dla NVR: 12V DC, 1x LAN (inne wymiary i interfejsy na zamówienie).

UWAGA: Brak kamer i NVR. Możliwość zamocowania i podłączenia własnej, dowolnej kamery przez port PoE.

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. 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 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.

46 900 zł

iCAM-TOWER AI 
5MQ3 MKII

NOWOŚĆ 2021

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.

45 700 zł



C Akcesoria

D3 Wieże mobilne

l.p. Index Model Zdjęcie Opis i zalety Parametry techniczne i zawartość Rabat
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3.04 6007 D3

3.05 6006 D3

3.06 6011 na zapytanie

iCAM-TOWER 5MQ3
BACK MKII

(bez kamer i NVR)

NOWOŚĆ 2021

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

Parametry i wyposażenie identyczne jak wersji 5MQ3 (index: 6008) lecz 
nie zawiera kamer i rejestracji wideo.

* Wysokość 5,3m
* miejsce montażowe na 4 kamer IP z PoE w tym: 
  * 1x duża kamera PTZ lub 1x kamera stałopozycyjna 
  * 3x kamera stałopozycyjna
* Miejsce ogrzewane na NVR z SSD
* Zasilanie akumulatorowe 1x200Ah/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 

* Opcje dodatkowe: 
  * 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.  

Wieża zawiera niezbędną elektronikę oraz okablowanie m. in.:
* Okablowanie elektryczne, 
* Przewody zwisowe z zabezpieczeniem i prowadnicami, zabezpieczenie informujące o odłączeniu lub przecięciu przewodów zwisowych.
Na szczycie masztu: 
  * 4 porty PoE do zasilania kamer IP o budżecie energii do 60W (opcja 90W)
  * system transmisji bezprzewodowej 4G/LTE (2x SIM) 
  * Wi-Fi

W podstawie masztu:
  * sterownik główny wieży odpowiedzialny za zasilanie wszystkich bloków wieży, ochronę sabotażową i powiadomienia alarmowe 
(SMS/PUSH) 
  * zabezpieczenia nadprądowe i antyprzepięciowe
  * automatyczne ładowanie z 230V AC
  * zabezpieczenie magnetyczne drzwi NC oraz zabezpieczenie położenia wieży
  * miejsce z atmosferą kontrolowaną >2°C przeznaczone na wbudowanie własnego NVR o wymiarach nie większych niż 
520x260x75mm; dostępne zasilanie dla NVR: 12V DC, 1x LAN (inne wymiary i interfejsy na zamówienie)

UWAGA: brak kamer i NVR. Możliwość zamocowania i podłączenia własnej, dowolnej kamery przez port PoE.

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

41 600 zł

iCAM-TOWER eco

NOWOŚĆ 2021

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 

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

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. 

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.

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

35 900 zł

iCAM-TOWER X

NOWOŚĆ 2021

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
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Cena  detal 
netto 

WIEŻE BEZ ELEKTRONIKI DO SAMODZIELNEGO UZBROJENIA

3.07 6100 D3

3.08 6101 D3

3.09 6102 C

3.10 6103 C

iCAM-TOWER 
Container

NOWOŚĆ 2021

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

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.

18 990 zł

iCAM-TOWER MAST

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

8 690 zł

iCAM-TOWER 
HEAD-S

NOWOŚĆ 2021

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

2 940 zł

iCAM-TOWER 
HEAD-C

NOWOŚĆ 2021

Kluczowe funkcje:
* Specjalna głowica do kamer PTZ montowanych na szczycie wieży bez 
„martwego pola”
* Miejsce na 4 kamery stałopozycyjne oraz jedną kamerę PTZ na 
szczycie wieży, miejsce 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: 250x160x120mm
* Wysokość całkowita: 270mm

3 640 zł
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Cena  detal 
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ZASILANIE SOLARNE DO iCAM-TOWER

3.11 7719 C

3.12 7720 C

3.13 7718 C

ZASILANIE WIATROWE DO iCAM-TOWER

3.14 7721 C

3.15 7722 C

iCAM-Solar365 Mobile 
T400W

NOWOŚĆ 2021

Zestaw solarny 400W przeznaczony do wspomagania zasilania i 
ładowania akumulatorów w iCAM-TOWER.

* Przeznaczony do wspomagania zasilania iCAM-TOWER 
* Szybki montaż wsuwany do burty wieży z możliwością szybkiej 
wymiany pomiędzy wieżami.
* Składana, mobilna konstrukcja do łatwego przenoszenia

Parametry techniczne:
* 400W mocy
* 12V DC (opcja 24V DC)
* Kompatybilny z akumulatorami żelowymi 12V
* Wymiary panelu po rozłożeniu do kąta 45°: 1850x840x840 [mm]
* Wymiary złożonej konstrukcji do transportu: 1850x1000x280 [mm]

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.

4 380 zł

iCAM-Solar365 Mobile 
T800W

NOWOŚĆ 2021

Zestaw solarny 800W przeznaczony do wspomagania zasilania i 
ładowania akumulatorów w iCAM-TOWER.

* Przeznaczony do wspomagania zasilania iCAM-TOWER 
* Szybki montaż wsuwany do burty wieży z możliwością szybkiej 
wymiany pomiędzy wieżami.
* Składana, mobilna konstrukcja do łatwego przenoszenia 

Parametry techniczne:
* 800W mocy
* 12V DC (opcja 24V DC)
* Kompatybilny z akumulatorami żelowymi 12V
* Wymiary po rozłożeniu do kąta 45°: 2550x1850x1250 [mm]
* Wymiary złożonej konstrukcji do transportu: 2550x1950x370 [mm]

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.

6 690 zł

iCAM-Solar365 Mobile 
T1000W

NOWOŚĆ 2021

Zestaw solarny 1000W przeznaczony do wspomagania zasilania 
i ładowania akumulatorów w iCAM-TOWER.

* Przeznaczony do wspomagania zasilania iCAM-TOWER 
* Szybki montaż wsuwany do burty wieży z możliwością szybkiej 
wymiany pomiędzy wieżami.
* Składana, mobilna konstrukcja do łatwego przenoszenia

Parametry techniczne:
* 1000W mocy
* 12V DC (opcja 24V DC)
* Kompatybilny z akumulatorami żelowymi 12V 
* Wymiary po rozłożeniu do kąta 45°: 2550x2750x1350 [mm]
* Wymiary złożonej konstrukcji do transportu: 2450x2700x370 [mm]

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.

7 890 zł

iCAM-Turbo Mobile 
T300W

NOWOŚĆ 2021

Zestaw zasilania wiatrowego ze specjalną, bezpieczną turbiną 
wiatrową 300W 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

4 960 zł

iCAM-Turbo Mobile 
T400W

NOWOŚĆ 2021

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 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

5 780 zł
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PRZYCZEPY

3.16 6104

iCAM-Trailer 1

C

3.17 6105

iCAM-Trailer 2

C

AKUMULATORY

3.18 1125

AKU-S100AZ

C

3.19 1126

AKU-S200AZ

C

3.20 1134

AKU-S220AZ

C

POKROWCE

3.21 6106
SolarTilt-Single

C 680 zł

3.22 6107

SolarTilt-Dual

C 980 zł

3.23 6108

TurboTilt

C 980 zł

CZUJNIKI RUCHU

3.24 1370 D2

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

7 950 zł

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

9 870 zł

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] 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] 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] 2 180 zł

Pokrowiec SOLARA do bezpiecznego transportu paneli solarnych
Specjalny pokrowiec PCV nasuwany na panele solarne chroniący np. 
przed uderzeniami kamieni z spod kół w trakcie transportu na 
przyczepkach.

* Tworzywo sztuczne PCV
* Napinanie linkowe z oczkami
* Rozmiary wg rozmiarów systemu solarnego +10%

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

iWirelessPIR-500M

NOWOŚĆ 2021

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.

* 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

1 890 zł
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MEGAFONY I POZOSTAŁE AKCESORIA

3.25 1150

MEG-25 set

C

3.26 1152

MEG-3032

C

3.27 1153

MEG-1022

C

3.28 1151

LED-45W set

C 940 zł

3.29 1132

G-LINE Q3

C

3.30 1133

G-LINE Q4

C

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

* Moc maksymalna 25W 
* Praca nawet w niskich temperaturach -20°C
* Przystosowany do pracy na zewnątrz dzięki IP65
* Waga: 3kg
* Mocowanie do masztu

1 890 zł

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

* 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

2 980 zł

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

2 470 zł

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.

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. 3 690 zł

Specjalny przewód zwisowy łączący szczyt wieży z podstawą - 
kompatybilny z Q4

Zawiera wielożyłowe okablowanie w osłonie składanej mechanicznie. 
Długość dopasowana do wysokości wieży 5m z rozdzieleniem w połowie 
wieży dla czujników PIR,  LED i głośnika.
Zakończenia przewodów wtyczkami systemowymi, wielopinowymi, 
hermetycznymi IP66 pasującymi do wpięcia w skrzynię sterującą oraz w 
obudowę na szczycie głowicy.

Przewód zwisowy zawiera okablowanie:
* 8x 1,5mm2
* 4x 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. 4 780 zł
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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

Cena  detal 
netto 

KARTY SIM DO BEZLIMITOWEJ TRANSMISJI CCTV

3.31 1110 -

 76,- miesięcznie 

3.32 1111 C

 890,- za rok 

simCAM_PA 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

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

simCAM_P1R 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

Opcje:
 300 SMS: +480zł 

netto
100 SMS: +300zł 

netto

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



ZOSTAŃ  DYSTRYBUTOREM
INNOWACYJNYCH  ROZWIĄZAŃ  CCTV

Cennik CAMSAT 2021

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"

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 

www.camsat.com.pl

camsat@camsat.com.pl

Pomoc techniczna 24h/7:    tel. 505 272 224

Dział handlowy nr. wew. 21, 22 i 35

tel. +48 52 387 3658      tel. +48 52 387 5466

tel. +48 52 387 1097       tel. 798 585 208        tel. 518 977 572


