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caseCAM-PRO
Profesjonalna walizka kamerowa do zdalnego wideo monitorowania na
żywo, z transmisją LTE i z zasilaniem akumulatorowym.

caseCAM-PRO posiada następujące możliwości:
 4G/LTE – do szybkiej transmisji obrazu i sterowania całą walizką CCTV.
 3G GSM do sterowania i natychmiastowych powiadomień alarmowych za pomocą SMS.
 Wi-Fi – do szybkiego ściągania nagrań oraz ustawień.
 Dwa wejścia PIR dla czujek ruchu wyzwalających automatycznie:
 załączenie całego systemu i włączenie nagrywania, wyjście z trybu energooszczędnego StandBy i
załączenie pełnej transmisji LTE, powiadomienia o wykryciu ruchu większych obiektów, np.
powyżej 25kg, itd.
 Mikro kamera MicroCAM-3M o miniaturowych rozmiarach 36x26 [mm] i o rozdzielczości aż 3Mpix
(50% więcej niż HD). Wysunięta na 8m na elastycznym, czarnym przewodzie, z zapisem obrazu na
karcie SD do 56 dni wstecz.
 3 porty PoE dla kolejnych kamer IP dowolnego producenta.
 Rejestracja do 120 dni 4 obrazów o rozdzielczości 4k z dowolnych kamer IP .
 Tryb StandBY zdalnie załączający dla oszczędzania energii i wydłużenia czasu pracy na
akumulatorach.
 Zestaw akumulatorów zapewniających 16-30 dni pracy mikro kamery microCAM-3M. Akumulatory
można bardzo łatwo wymienić, a walizka posiadaj możliwość szybkiego zamontowania
dowolnych akumulatorów Li-Ion, AGM lub żelowych.
 Możliwość podłączenia aż 4 akumulatorów automatycznie przełączających się lub innych źródeł
zasilania 12V DC, np. z samochodu.
 Solar+ – opcjonalne wspomaganie zasilaniem SOLARNYM.
 Podgląd na żywo za pomocą smartphone iOS/Android lub laptopa poprzez Wi-Fi lub LTE.
 Klasa szczelności IP66 oznacza pełną szczelność i ochronę nawet przy zakopaniu pod ziemią.
 Bardzo prosta obsługa – 99% ustawień jest skonfigurowana już fabrycznie przez CAMSAT.
Dodatkowo klient otrzymuje fabryczne ustawienia w pliku SETTINGS, dzięki któremu użytkownik
ma możliwość samodzielnego odtworzenie ustawień początkowych (z dnia zakupu).
 Pomoc techniczna 24h/7 – darmowy serwis i pomoc techniczna 24h/7 dni w tygodniu.
Materiały zawarte w niniejszej instrukcji zawierają informacje, które są własnością firmy CAMSAT i są
przeznaczone wyłącznie do użytku przez nabywców sprzętu opisanego w niniejszej instrukcji.
Firma CAMSAT zabrania powielania jakiejkolwiek części tej instrukcji lub stosowania niniejszego
dokumentu do celu innego niż użycie lub konserwacja sprzętu opisanego w niniejszej instrukcji bez
pisemnej zgody firmy CAMSAT.
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1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji
Aby bezpiecznie korzystać z naszego urządzenia, należy przeczytać i przestrzegać wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji.

1.1. Symbole bezpieczeństwa

System caseCAM do bezawaryjnego długotrwałego działania wymaga cyklicznej konserwacji i
kontroli. Zalecamy umieszczenie go na trwałej konstrukcji i takie poprowadzenie przewodów
zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne.

1.2. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji
Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo
osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do
wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących
(np. komputera PC, kamery IP). Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy dokładnie
przeczytać całość tej instrukcji.
Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika
jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu spowoduje utratę możliwości jego legalnego
użytkowania oraz utratę gwarancji. Urządzenie zostało poddane obowiązkowej ocenie zgodności i
spełnia zasadnicze wymagania zawarte w europejskich Dyrektywach Nowego Podejścia. Produkt
jest oznakowany znakiem CE.
Urządzenie jest przystosowane do pracy na terenie Unii Europejskiej.
Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 30cm od pracującego urządzenia.

1.3. Deklaracja zgodności R&TTE
Urządzenie pracuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie europejskiej opisującej
urządzenia radiowe, terminale telekomunikacyjne oraz ich wzajemne rozpoznawanie i zgodność
(Directive 1999/5/CE of the European Parliament and the Council of Europe, march 1999, on radio
equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their
conformity).
System iCAM-Mobile HD jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania
urządzeń elektrycznych. Należy przestrzegać następujących zaleceń:
 gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie należy
odłączyć od zasilania,
 nie stosować uszkodzonych lub zużytych przewodów zasilania, gdyż powodują one znaczne
zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika,
 prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel
techniczny,
 nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych,
 zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, upewnić się, że
urządzenie zostało odpowiednio zamocowane,
 urządzenie traktowane jest jako wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz
przewodów łączących je z innymi urządzeniami,
 jeżeli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu
może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie (należy
wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje).

1.4. Odległości, zakłócenia
 Odległość transmisji może się różnić w zależności od częstotliwości, otoczenia, warunków fal
radiowych, budynków, warunków pogodowych itp.
 Gdy nadajnik jest umieszczony w pobliżu urządzeń takich jak telewizor, sieć bezprzewodowa
R-LAN, inny nadajnik lub umieszczony jest pomiędzy innymi urządzeniami radiowymi, to
obraz wideo może być przekazywany niepoprawnie lub urządzenia mogą stracić
połączenie. Kiedy to nastąpi należy zwiększyć odległość pomiędzy zakłócanymi
urządzeniami a innymi urządzeniami radiowymi.
 Odbiór sygnału może się różnić w zależności od wysokości i kąta pracy nadajnika. Jeśli odbiór
sygnału nie jest stabilny należy przeprowadzić optymalizację ustawienia anten.
 Radary meteorologiczne działające w zakresie częstotliwości 5250—5350 MHz i 5650—5850
MHz są użytkownikami priorytetowymi. Radary te mogą spowodować zakłócenia lub
uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia.

Anteny stosowane w transmisji z tego nadajnika muszą być zainstalowane zgodnie z
instrukcją i należy umieszczać je w odległości co najmniej 30cm od wszystkich osób. Nadajnik
nie może działać w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

2. Zawartość
2.1. Podstawowe informacje
Urządzenie caseCAM to mobilny system przeznaczony dla zdalnego wideo-monitorowania, umożliwiający
bardzo szybką instalację urządzenia na obiekcie bez wykonywania skomplikowanych projektów. Posiada
zintegrowany moduł bezprzewodowy LTE, łącze Wi-Fi do bezprzewodowej komunikacji z odbiornikiem Wi-Fi
lub telefonem/tabletem oraz autonomiczny rejestrator NVR do zapisów materiałów video. Jest to idealny
system monitoringu dla straży miejskich, policji, służb specjalnych oraz straży leśnych.

System posiada wbudowany akumulator zapewniający zasilanie na 16-30 dni pracy kamery.

2.2. Zawartość opakowania dla wersji caseCAM-PRO
 Walizka z system caseCAM zawierająca:
◦ kamerę miniaturową 3Mpix microCAM-3M (PH/T) z przewodem długości 8m
◦ transmisję 4G/LTE oraz GSM
◦ transmisję Wi-Fi
◦ rejestrację wideo z dyskiem SSD 500G
◦ akumulatory o łącznej pojemności do 157Ah (zależnie od wersji)
 anteny podwójne LTE
 antena Wi-Fi
 antena GSM
 przewód antenowy z anteną zewnętrzną Wi-Fi
 przewód antenowy z anteną GPS/GLONAS
 ładowarka akumulatorów – 230V AC
 akcesoria montażowe do mini kamery
 instrukcja, deklaracja zgodności CE

2.3 Rozmieszczenie

2.4 Złącza

2.5 Bloki
Blok No. 1
Główna jednostka mikroprocesorowa która jest odpowiedzialna za zarządzanie energią,
akumulatorami i najważniejszym systemami alarmu, sabotażu i bezpieczeństwa – zawsze aktywna.
Pobór prądu tego bloku to tylko 0,15W (20mA).
Blok No. 2 – Transmisja LTE i Wi-Fi
Blok odpowiedzialny za transmisję obrazu, ustawienia, oraz sterowanie wszystkimi funkcjami
walizki. Możliwość załączenia/wyłączenia tego bloku przełącznikiem na panelu sterującym, za
pomocą czujki PIR lub zdalnie za pomocą SMS. Maksymalny pobór prądu: 6W.
Blok No. 3 – Sterowanie GSM oraz I/O
Umożliwia zdalne zarządzanie poszczególnymi blokami i funkcjami walizki za pomocą rozkazów
SMS wysyłanych z dowolnego telefonu zapisanego w pamięci. Można zdalnie załączyć inne bloki i
niezależne wyjścia przekaźnikowe, pod które można podłączyć dowolne urządzenie oraz nim
sterować. Blok ten posiada także dwa wejścia IN1/IN2 informujące użytkownika o zmianach. Blok
można wyłączyć przyciskiem na panelu sterującym walizki. Pobór prądu bloku No. 3 to mniej niż
3W.
Blok No. 4 – Kamera microCAM-3M
Kamera o rozdzielczości 3Mpix z wysokoczułym przetwornikiem obrazu Starlight. Obiektyw kamery
z elektroniką połączony jest przewodem o długości 8m. Elektronika dba o zapis wideo na karcie
mikroSD o pojemności do 512GB. Możliwość zdalnego załączenia/wyłączenia, np. poprzez GSM /
www lub za pomocą wykrycia ruchu w czujce PIR. Pobór prądu to tylko 3W (250mA).
Blok No. 5 – 120 dniowa rejestracja obrazu NVR z kamer IP w pamięci SDD/HDD do 6T.
Wbudowany rejestrator NVR jest kompatybilny z dowolna kamerą IP o rozdzielczości do 4k 25kl./s.
Zawiera zaawansowane opcje inteligentnej analizy obrazu, funkcję wykrycia ruchu, itd. Możliwość
włączenia/wyłączenia przełącznikiem na panelu sterującym walizki lub za pomocą czujnika PIR oraz
zdalnie za pomocą SMS i przez www.

3. Zasilanie
caseCAM posiada 4 porty zasilające z automatycznym przełączaniem na kolejny port.
Wszystkie wejścia znajdują się w dolej części urządzenia. Główne wejście zasilania jest
przystosowane do przykręcenia przewodu od zasilacza lub innego źródła zasilania. Trzy kolejne
porty to wejścia akumulatorowe z wtyczką.
caseCAM może być zasilany z dowolnego portu. Obniżenie napięcia wejściowego do poziomu
krytycznego spowoduje przełączenie zasilania na kolejny aktywny port. Po włączeniu zasilania
głównym przełącznikiem oznaczonym „POWER” użytkownik otrzyma SMS o statucie całego
urządzenia które zawierać będzie poziomy napięć na wszystkich portach akumulatorowych.

4. Uruchomienie
W celu włączenia urządzenia należy ustawić przełącznik „POWER” w pozycji 1 (ON). Cały system
uruchomi się i zgłosi gotowość do pracy w czasie do 40 sekund. Jeśli wcześniej w systemie był
zapisany numer telefonu użytkownika, to ten użytkownik otrzyma SMS z informacjami o statusie
poszczególnych bloków walizki.

4.1 Połączenie, sterowanie
Najwygodniejszą formą sterowania najważniejszymi parametrami są rozkazy SMS. Funkcja ta jest
dostępna w walizkach z aktywnym blokiem No. 3.
W celu uruchomienia transmisji GSM do odbierania i wysyłania komunikatów SMS należy włożyć
kartę SIM do gniazda oznaczonego jako „SIM GSM”. Znajduje się ono w dolnej części walizki. Przed
włożeniem zaleca się wcześniejsze usunięcie kodu PIN z karty SIM. Karta SIM powinna zawierać
możliwość dzwonienia oraz wysyłania wiadomości SMS.

Na następnych stronach znajduje się tabela rozkazów oraz odpowiedzi sterujących SMS. Fabryczne
hasło dostępu to: camsat.com

lp. komenda

składnia

1

„hasło” + tel1: + „numer Dodaje numer telefonu do pamięci.
tele.” + #
Numer musi być w postaci 11 lub 12
„hasło” + tel2: + „numer cyfr. np. 4813456789
Musi zawierać prefiks (kierunkowy do
tele.” + #
„hasło” + tel3: + „numer kraju) 2 lub 3 cyfrowy
tele.” + #
„hasło” + tel4: + „numer
tele.” + #

Dodawanie
numeru
telefonu

opis

odpowiedź
Telefon nr 1: +xxxxxxxxxxx
Telefon nr 2: +xxxxxxxxxxx
Telefon nr 3: +xxxxxxxxxxx
Telefon nr 4: +xxxxxxxxxxx

Przykładowa treść SMS
dla tej komendy:
camsat.com
tel1:45123456789 #
2

Zmiana hasła

„obecne hasło” + haslo Zmienia domyślne hasło „camsat.com” Haslo zmienione na: xxxxxxxxxx
+ „nowe hasło” + #
Hasło musi mieć 10 znaków bez polskich
i bez #
Przykładowa treść SMS
dla tej komendy:
camsat.com haslo
1234567890 #

3

4

Włącznie LTE

„hasło” + lte_on + #

Włącza ruter LTE
LTE_ON
Jeśli ruter został wcześniej włączony
Przykładowa treść SMS przez PIR to po upłynięciu czasu (20min)
dla tej komendy:
nie wyłączy się
Funkcja nie aktywna camsat.com lte_on # Jeśli wyłączona jest całość
„ALL_OFF”. Wyslij „all_on” aby
wlaczyc walizke i uaktywnic
funkcje
Wyłączenie LTE „hasło” + lte_off + #
Wyłącza ruter LTE
LTE_OFF
Przykładowa treść SMS
dla tej komendy:
camsat.com lte_off #

5

Włączenie
całości

„hasło” + all_on + #

Włącza całość
ALL_ON
Jeśli całość została wcześniej włączona
Przykładowa treść SMS przez PIR, to po upłynięciu czasu (20min)
dla tej komendy:
nie wyłączy się
Jeśli dipswitch „DIP2” jest wyłączony
Funkcja nie aktywna
camsat.com all_on #
całość będzie włączona

6

Wyłączenie
całości

„hasło” + all_off + #

Wyłącza całość

Przykładowa treść SMS Jeśli dipswitch „DIP2” jest wyłączony
dla tej komendy:
całość będzie zawsze włączona.
camsat.com all_off # Jeśli całość została wcześniej włączona
przez PIR to funkcja nie działa
7

Podanie stanu „hasło” + zasilanie + # W odpowiedzi podaje stan
zasilania
akumulatorów i źródło zasilan ia z
Przykładowa treść SMS którego aktualnie korzysta walizka
dla tej komendy:
camsat.com zasilanie #

8

Włączenie
„hasło” + out3_on + # Włącza wyjście przekaźnikowe OUT-3
wyjścia
przekaźnikowe Przykładowa treść SMS Jeśli było już wcześniej załączone
go OUT-3
dla tej komendy:

ALL_OFF
Funkcja nie aktywna
Sprawdz ustawienia DIPswitch
Funkcja nie aktywna
Funkcja dostepna za:
xxx sekundy
Zasilanie: xxV
Z: Aku_3
Glowne BRAK
Aku_1 39%
Aku_2 0%
Aku_3 29%
OUT: ON
Aktywowano wczesniej
OUT3: ON

camsat.com out3_on #
9

Wyłączenie
„hasło” + out3_off + # Wyłącza wyjście przekaźnikowe out3
wyjścia
Jeśli wyjście było już wcześniej
przekaźnikowe Przykładowa treść SMS wyłączone

OUT3: OFF
dezaktywowano wczesniej
OUT3: ON

go GSM 1

dla tej komendy:
camsat.com out3_off #

10 Włączenie
„hasło” + out4_on + # Włącza wyjście przekaźnikowe out 4
wyjścia
Jeśli wyjście było już wcześniej
przekaźnikowe Przykładowa treść SMS
załączone
go GSM 2
dla tej komendy:

OUT4 GSM2 ON
Aktywowano wczesniej
OUT4 GSM2 ON

camsat.com out4_on #
11 Wyłączenie
„hasło” + out4_off + # Wyłącza wyjście przekaźnikowe out 4
wyjścia
Jeśli wyjście było już wcześniej
przekaźnikowe Przykładowa treść SMS wyłączone
go GSM 2
dla tej komendy:

OUT4 GSM2 OFF
Dezaktywowano wczesniej
OUT4 GSM2 ON

camsat.com out4_off #
12 Zmiana
sterowania
wyjściami LTE

„hasło” +
out_LTE_is_GSM + #

Wyjścia OUT 1 i OUT 2 mogą być
sterowane przez SMS z modułu GSM

OUT1 i OUT2 sa teraz
sterowane z GSM

Wyjścia OUT 1 i OUT 2 mogą być
sterowane tylko przez modem LTE

OUT1 i OUT2 sa teraz
sterowane z LTE

Przykładowa treść SMS
dla tej komendy:
camsat.com
out_LTE_is_GSM #
13 Zmiana
sterowania
wyjściami LTE

„hasło” +
out_LTE_is_LTE + #
Przykładowa treść SMS
dla tej komendy:
camsat.com
out_LTE_is_LTE #

14 Włączenie
„hasło” + out1_on + # Włącza wyjście przekaźnikowe out1
wyjścia
przekaźnikowe Przykładowa treść SMS Jeśli wyjście było już wcześniej
go LTE 1
dla tej komendy:
załączone
camsat.com out1_on # Jeśli wysłano wczesniej out_LTE_is_LTE
(tak jest domyślnie)
15 Wyłączenie
„hasło” + out1_off + # Wyłącza wyjście przekaźnikowe out 1
wyjścia
Jeśli wyjście było już wcześniej

OUT1 ON
aktywowano wczesniej
OUT1 ON
Wyjscie obslugiwane przez LTE
OUT1 OFF
deaktywowano wczesniej

przekaźnikowe Przykładowa treść SMS wyłączone
OUT1 ON
go LTE 1
dla tej komendy:
Jeśli wysłano wczesniej out_LTE_is_LTE Wyjscie obslugiwane przez LTE
camsat.com out1_off # (tak jest domyślnie)
16 Włączenie
„hasło” + out2_on + #
wyjścia
przekaźnikowe Przykładowa treść SMS
go LTE 2
dla tej komendy:

Włącza wyjście przekaźnikowe out 2
Jeśli wyjście było już wcześniej
załączone
Jeśli wysłano wczesniej out_LTE_is_LTE
camsat.com out2_on # (tak jest domyślnie)

OUT2 ON
aktywowano wczesniej
OUT2 ON
Wyjscie obslugiwane przez LTE

17 Wyłączenie
„hasło” + out2_off + # Wyłącza wyjście przekaźnikowe out 2
wyjścia
przekaźnikowe Przykładowa treść SMS
Jeśli wyjście było już wcześniej
go LTE 2
dla tej komendy:
wyłączone
camsat.com out2_off # Jeśli wysłano wczesniej out_LTE_is_LTE
(tak jest domyślnie)
18 Informacja o „hasło” + signal + #
"bardzo slaby" - poniżej -110dBm
jakości sygnału
Przykładowa treść SMS "slaby" -110..-96dBm
dla tej komendy:
"sredni" -96..-72dBm
camsat.com signal #

OUT2 OFF
Dezaktywowano wczesniej
OUT2 LTE2 ON
Wyjscie obslugiwane przez LTE
bardzo slaby - poniżej -110dBm
slaby - -110..-96dBm
sredni - -96..-72dBm

"dobry" -96..-72dBm

dobry - -72..-66dBm

"bardzo dobry" -66..-54dBm

bardzo dobry - -66..-54dBm

"idealny" powyżej -54dBm

idealny - powyżej -54dBm

"ERROR"

ERROR – błąd
zakres numeryczny od 0 do 40

19 Status

„hasło” + status + #

Status wszystkich ustawień i aktywnych haslo: camsat.com
funkcji oraz stan wejść i wyjść
Przykładowa treść SMS
Zasilanie: 16V

dla tej komendy:
camsat.com status #

Z: Aku_2
Zasoby zasilania:
Glowne 0V
Aku_1 BRAK
Aku_2 91%
Aku_3 BRAK
Zasieg GSM: 19 - sredni
Nr dla TEL/SMS:
Tel1: +pppxxxxxxxxx
Tel2: +pppxxxxxxxxx
Nr dla SMS:
Tel3: +pppxxxxxxxxx
Tel4: +pppxxxxxxxxx
Dzwon gdy _1_: klap
Dzwon gdy _2_: ruch
Rodzaj akumulatora
LI-ION
LTE: ON
NVR: OFF
Pir1 nie aktywne
PIR1_NO
Pir2 nie aktywne
PIR2_NO
Opoznienie PIR1: 5 min
Opoznienie PIR2: 5 min
DIP2 off - Zal. calosci z
PIR1/SMS nie aktywne
DIP3 on - Zal. LTE z PIR2
aktywne
set time pir2: 1212 second
status: LTE OFF

in1 LTE: nie aktywne
in2 LTE: nie aktywne
in1 GSM: nie aktywne
in2 GSM: nie aktywne
OUT1 i OUT2 sterowane z LTE
OUT1: OFF
OUT2: OFF
OUT3: OFF
OUT4: OFF
Sabotage aktywne
Czulosc ruchu: 6
Klapa czuwanie
Ruch- brak
20 Czas włączenia „hasło” + pir1_time + Czas na jaki ma się włączyć walizka gdy set time pir1: xxxx second
całości
„czas” + #
aktywowane zostanie wejście PIR1
Czas podawany w sekundach
Przykładowa treść SMS od 0 do 9999 sekund
dla tej komendy:
camsat.com pir1_time
1200 #
21 Czas włączenia „hasło” + pir1_time +
LTE
„czas” + #

Czas na jaki ma się włączyć LTE gdy
aktywowane zostanie wejście PIR2
Czas podawany w sekundach
Przykładowa treść SMS od 0 do 9999 sekund
dla tej komendy:

set time pir2: xxxx second

camsat.com pir2_time
1200 #
22 Czułość
„hasło” + sens_move + Czułość czujnika ruchu
czujnika ruchu „czulość” + #
Wartości od 0 do 9
Większa wartość = większa czułość
Przykładowa treść SMS Domyślnie jest 6
dla tej komendy:
camsat.com sens_move

sensitive move: x

6#
23 Ustawienie
„hasło” + pir1_no + #
stanu
aktywnego PIR Przykładowa treść SMS
1 jako NO
dla tej komendy:

Ustawia stan aktywny wejścia PIR 1 na PIR1_NO
„normalnie otwarty”
Wejście będzie aktywowane po zwarciu
go do masy

camsat.com pir1_no #
24 Ustawienie
„hasło” + pir1_nc + #
stanu
aktywnego PIR Przykładowa treść SMS
1 jako NC
dla tej komendy:

Ustawia stan aktywny wejścia PIR 1 na PIR1_NC
„normalnie zamknięty”
Wejście będzie aktywowane po
rozwarciu z masą

camsat.com pir1_nc #
25 Ustawienie
„hasło” + pir2_no + #
stanu
aktywnego PIR Przykładowa treść SMS
2 jako NO
dla tej komendy:

Ustawia stan aktywny wejścia PIR 2 na PIR2_NO
„normalnie otwarty”
Wejście będzie aktywowane po zwarciu
go do masy

camsat.com pir2_no #
26 Ustawienie
„hasło” + pir2_nc + #
stanu
aktywnego PIR Przykładowa treść SMS
2 jako NC
dla tej komendy:

Ustawia stan aktywny wejścia PIR 2 na PIR2_NC
„normalnie zamknięty”
Wejście będzie aktywowane po
rozwarciu z masą

camsat.com pir2_nc #
Sterowanie
„hasło” + lte_pir + #
Umożliwia sterowanie włączeniem LTE DIP3 on – Zal. LTE z PIR2
27 włączeniem LTE
za pomocą PIR (odpowiedni dipswitch aktywne
(z PIR/SMS)
Przykładowa treść SMS też musi być ustawiony tj. DIP3 - ON)
dla tej komendy:
camsat.com lte_pir #
28 Sterowanie
„hasło” + lte_sms + # Sterowanie włączenie możliwe tylko za Sterowanie LTE tylko z SMS
włączeniem LTE
pomocą komend SMS
(z SMS)
Przykładowa treść SMS
dla tej komendy:
camsat.com lte_sms #
29 PIR1
opóźnienie

„hasło” + pir1_del +
„czas” + #

Ustawienie opóźnienia PIR1 powrotu do Opoznienie PIR1: x min
stanu nieaktywnego
Opoznienie PIR2: x min

Gdy aktywowane będzie wejście pir1,

30 PIR2
opóźnienie
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Przykładowa treść SMS zostanie wysłany SMS o aktywacji
dla tej komendy:
wejścia; jeśli w ciągu ustawionego czasu
camsat.com pir1_del 5 nie będzie ponownej aktywacji, zostanie
wysłany SMS o dezaktywacji wejścia.
#
Czas liczony jest każdorazowo od
ostatniej aktywacji wejścia.
Jeśli po 45 sekundach będzie kolejna
aktywacja, zostanie wysłany kolejny
SMS o aktywacji wejścia.
Czas możliwy do ustawienia: od 1 do 40
minut
„hasło” + pir2_del +
Ustawienie opóźnienia PIR2 powrotu do Opoznienie PIR1: x min
„czas” + #
stanu nieaktywnego
Opoznienie PIR2: x min
Gdy aktywowane będzie wejście pir1,
Przykładowa treść SMS zostanie wysłany SMS o aktywacji
dla tej komendy:
wejścia; jeśli w ciągu ustawionego czasu
camsat.com pir2_del 5 nie będzie ponownej aktywacji zostanie
wysłany SMS o dezaktywacji wejścia.
#
Czas liczony jest każdorazowo od
ostatniej aktywacji wejścia.
Jeśli po 45 sekundach będzie kolejna
aktywacja, zostanie wysłany kolejny
SMS o aktywacji wejścia.
Czas możliwy do ustawienia: od 1 do 40
minut
„hasło” + call_1_ruch + Ustawienie w jakiej sytuacji walizka ma Dzwon gdy _1_: xxxx
#
dzwonić na numer ustawiony jako tel1 i
lub
po minucie do numeru tel 2.
„hasło” + call_1_klap +
#
call_1_ruch - gdy nastąpi aktywacja
lub
czujnika ruchu
„hasło” + call_1_pir1 +
#
call_1_klap – gdy zostanie otwarta klapa
lub
„hasło” + call_1_pir2 + Aby powyższe funkcje zadziałały musi być
#
złączony DIP1 na ON
lub
„hasło” + call_1_nic0 + call_1_pir1 – gdy zostanie aktywowane
#
wejść PIR1

Przykładowa treść SMS call_1_pir2 – gdy zostanie aktywowane
dla tej komendy:
wejść PIR2
camsat.com
call_1_ruch #
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„hasło” + call_2_ruch +
#
lub
„hasło” + call_2_klap +
#
lub
„hasło” + call_2_pir1 +
#
lub
„hasło” + call_2_pir2 +
#
lub
„hasło” + call_2_nic0 +
#
Przykładowa treść SMS
dla tej komendy:
camsat.com call_2_pir1
#

call_1_nic0 – nie dzwoni
Analogicznie jak w powyżej funkcji
Dzwon gdy _2_: xxxx
ustawienie w jakiej sytuacji walizka ma
dzwonić na numer ustawiony jako tel1 i
po minucie do numeru tel 2.
Dzięki temu można ustawić dwa
niezależne zdarzenia w przypadku
których walizka ma dzwonić.

4.2. Połączenie przewodowe z komputerem
W celu podłączenia się do systemu caseCAM należy połączyć komputer z walizką standardowym
przewodem sieciowym UTP LAN np. „PatchCord prosty”. Zależnie od modelu walizki dostępne są
porty LAN znajdujące się w górnej części walizki i oznaczone jako PORT PoE LAN-1 do PORT PoE
LAN-4. Przewód należy podłączyć do wolnego portu który nie posiada napięcia PoE (patrz uwagi
poniżej oraz: Uruchomienie PoE na portach LAN).

UWAGA
W gnieździe RJ-45 dla kamery IP znajduje się napięcie +48V w standardzie PoE+. Zasilanie
przesyłane jest przez wolne żyły 4/5 (para niebieska 48V) oraz 7/8 (para brązowa 0V). W celu
podłączenia systemu do komputera należy odłączyć zasilanie 48V z listwy zaciskowej nr 20,
21, 22, 23.

W komputerze należy ustawić kartę sieciową na stały adres IP z rodziny 192.168.1.x z
uwzględnieniem zarezerwowanych adresów IP dla samej walizki: 192.168.1.168 – kamera IP
microCAM-3M; 192.168.1.1 – moduł LTE; 192.168.1.64 – rejestrator NVR.
W celu administracji poszczególnymi blokami należy uruchomić przeglądarkę IE lub Chrome i
wpisać lokalne adresy IP poszczególnych bloków walizki. Adresy oraz hasła znajdują się na osobnej
karcie i są dostarczone wraz z urządzeniem.

4.3. Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi
Łączność bezprzewodowa Wi-Fi jest dostępna w walizkach wyposażonych w Blok No. 2 lub w Blok
No. 4 z opcją Wi-Fi.
W celu połączenia się poprzez Wi-Fi należy wyszukać sieć bezprzewodową o nazwie caseCAM xxx
oraz wpisać hasło umieszczone na karcie haseł dostarczonych z urządzeniem (domyślne:
camsat.com). W przypadku problemów z łącznością proszę sprawdzić czy karta sieciowa w
komputerze jest ustawiona na obsługę DHCP.

4.4. Połączenie zdalne przez Internet – dotyczy bloku No. 2
caseCAM wyposażony w Blok No. 2 umożliwia zdalny podgląd wideo, odtwarzanie nagrań oraz
zarządzanie parametrami bezpieczeństwa takimi jak VPN, firewall, prawa dostępu, itd.
W celu uruchomienia transmisji przez Internet należy umieścić aktywną kartę LTE w slocie
oznaczonym „LTE SIM-1” lub „LTE SIM-2”. Zaleca się wcześniejsze usunięcie kodu PIN z karty SIM.
Zdalny dostęp do caseCAM przez LTE odbywa się identycznie jak przez Wi-Fi z tą różnicą, że
zamiast lokalnego adresu IP wpisujemy publiczny adres IP naszej karty SIM LTE w przeglądarce
internetowej. Zalecana przeglądarka IE lub Chrome.
Publiczny adres IP jest dostarczany razem z kartą SIM od operatora. Zdalny dostęp do
poszczególnych bloków walizki odbywa się poprzez porty:
Blok No. 2 – Ustawienia transmisji LTE i Wi-Fi : ADRES.IP.KARTY.SIM:83 np. 30.0.110.21:83
Blok No.4 – Obraz z kamery microCAM-3M: ADRES.IP.KARTY.SIM:80
Blok No.5 – Obrazy z rejestratora NVR: ADRES.IP.KARTY.SIM:81

4.5. Połączenie z kamerą microCAM i podgląd wideo – dotyczy bloku No. 4
W celu podglądu obrazu z kamery microCAM należy połączyć się z walizką za pomocą jednego z
powyższych sposobów: przewodowo, po Wi-Fi lub zdalnie przez Internet.
Dostęp do kamery odbywa się zdalnie poprzez port 80 (ADRES.IP.KARTY.SIM:80) lub lokalnie na
adresie 192.168.1.168 (patrz aktualna lista haseł dostarczona z urządzeniem). W celu wyświetlenia
obrazu należy uruchomić przeglądarkę internetową IE i wpisać adres IP. UWAGA: Zalecana
przeglądarka to IE (Internet Explorer). Po zalogowaniu otrzymamy dostęp do podglądu na żywo,
odtwarzania nagrań z kamery, wszystkich ustawień kamery. Więcej informacji znajduje się w
instrukcji kamery microCAM.

4.6. Aplikacje iOS i Android do kamery microCAM-3M – dotyczy bloku No. 4
Kamera microCAM-3M z walizki caseCAM idealnie pracuje z aplikacją BITVision dostępną w
AppStore (iOS) i Google PLAY (Android). Aplikacja obsługuje wszystkie kamery z kompresją H264,
H265 oraz H265+ przez co wystarczy niewielka prędkość Internetu aby otrzymać podgląd na żywo.
Dzięki bardzo szybkiemu działaniu i intuicyjnej obsłudze umożliwia wiele trybów pracy:
 Podgląd na żywo – wideo z dźwiękiem audio (z audio IN)
 Zapis wideo lub zapis zdjęć w telefonie
 Odtwarzanie zapisanych filmów i zdjęć
 Zapisanie zrzutu ekranu z podglądu wideo
 Zdalne wysyłanie komunikatów głosowych z telefonu do wyjścia audio kamery na żywo.
Dostęp do kamery jest możliwy na wiele sposobów:
 przez Wi-Fi lub po kablu LAN,
 zdalnie przez Internet i poprzez chmury P2P.

Fot. Wygląd GUI

4.7. Połączenie z rejestratorem NVR i podgląd nagrań wideo – dotyczy bloku No. 5
W celu podglądu obrazów zarejestrowanych na rekorderze NVR należy zalogować się identycznie
jak wyżej lecz na odpowiednie adresy IP:
Przez Internet: ADRES.IP.KARTY.SIM:81
Lokalnie: 192.168.1.64

5. Ustawienia walizki i oszczędność prądu
5.1. Załączanie poszczególnych bloków walizki.
Długość pracy całego systemu jak i czas pracy na akumulatorach
jest zależny od załączonych bloków walizki. Poszczególne bloki
można wyłączać za pomocą przełączników mechanicznych
znajdujących się w dolnej, lewej części walizki. Ustawienie
przełącznika w pozycji OFF wyłącza całkowicie blok z pracy.
Aktywne bloki są sygnalizowane za pomocą kontrolek na panelu
urządzenia. Kontrolki aktywowane są po przyciśnięciu przez 2
sekundy przycisku znajdującego się z prawej strony urządzenia i oznaczonego „LED ON”. Po kilku
sekundach kontrolki ponownie zgasną.
UWAGA: Przytrzymanie przycisku ponad 40s spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień
modułu GSM.
UWAGA: Włączenie bloku LTE przełącznikiem uniemożliwia jego zdalne wyłączenie za pomocą
SMS. W celu zdalnego sterowania blokiem LTE należy przełącznik pozostawić w pozycji OFF.

5.2. Ustawienia DIP
Mikro przełączniki DIP służą do sterowania pracą systemu:

DIP-1 Czujnik sabotażowy – służy do aktywacji ochrony walizki. Uruchamia wbudowane czujniki
które informują o wykryciu ruchu walizki, otwarcia walizki i zmiany jej położenia. Niewielki ruch
walizki wywoła alarm sabotażowy. W celu aktywacji czujników należy ustawić przełącznik w
pozycję ON.
DIP-2 Aktywacja funkcji: Włączenie całej walizki po wykryciu ruchu przez PIR 1 – służy do
uruchomienia całej walizki i wszystkich bloków walizki po tym jak nastąpi wykrycie ruchu przez
czujkę PIR podłączoną do portu PIR-1. Zwarcie zacisków 32 z 33 spowoduje proces uruchamiania
całej walizki na czas około 20min. Po zakończeniu ruchu i upływie 20min walizka się wyłączy.
Ustawienie na ON aktywuje funkcję. UWAGA: Czas pracy można ustawiać komendami SMS w
zakresie od 60 do 9999 sekund.
DIP-3 Aktywacja funkcji: Włączenie transmisji LTE PIR 2 – w codziennej pracy nie ma konieczności
stosowania ciągłej transmisji LTE która charakteryzuje się tym, iż pobiera dużo prądu. W celu
ochrony akumulatorów możemy uruchomić transmisję LTE dopiero po wykryciu ruchu lub po
wykryciu innego sygnału. Zwarcie na zaciskach 31-33 spowoduje uruchomienie transmisji LTE na
czas około 20min. Czas jest liczony od ostatniego zwarcia zacisków. Ustawienie na ON aktywuje
funkcję. UWAGA: Czas pracy można ustawiać komendami SMS w zakresie od 60 do 9999 sekund.
DIP-4 Wybór akumulatorów – DIP nr 4 służy do wskazania rodzaju podłączonych do walizki
akumulatorów. Każdy rodzaj akumulatorów posiada inną charakterystykę rozładowania. Poprzez
DIP-4 system identyfikuje poprawnie poziomy napięć oraz może dobrać odpowiednie alarmy o
akumulatorze bliskim rozładowania. Wybór dotyczy wszystkich wejść akumulatorowych.

5.3. Ustawienia portów przekaźnikowych I/O – wyjściowych
Zdalne sterowanie za pomocą SMS – dotyczy Blok No. 3
caseCAM został wyposażony w szereg
portów wyjściowych które umożliwiają
dowolne sterowanie poszczególnymi
blokami lub urządzeniami
zewnętrznymi, np. załączenie syreny,
halogenu lub uruchomienie kolejnych
kamer obserwacyjnych. Do dyspozycji
mamy 4 porty wyjściowe
(przekaźnikowe, bezpotencjałowe).
Możemy za pomocą SMS (Blokiem
No.3) sterować wszystkimi czterema
portami.

Zdalne sterowanie za pomocą WWW (LTE) – dotyczy Blok No. 2
Jest także możliwość przestawienia dwóch pierwszych wyjść na sterowanie ze pomocą strony
www. W tym celu należy wysłać odpowiedni rozkaz SMS przełączający funkcję. Następnie należy
zalogować się do modułu LTE (Blok No.2) i na odpowiedniej stronie będzie możliwość ręcznej oraz
automatycznej zmiany wyjść. Funkcję tą można wykorzystać do zaawansowanej automatyzacji i
autonomicznego sterowania walizką.
PRZYKŁAD: Załączanie oświetlenia wg kalendarza, załączanie portu wyjściowego po zaniku sygnału
4G/LTE lub po utracie łączności, co spowoduje zadziałanie innego modułu itd. Istnieje duża ilość
zastosowań takiej automatyzacji.

5.4. Ustawienia portów sterujących I/O – wejściowych
Wysłanie SMS po zwarciu portu wejściowego

Blok No.3 umożliwia automatyczne wysyłanie SMS do użytkownika w przypadku wykryciu
sygnałów sterujących na portach IN-1 oraz IN-2. Zwarcie 28 lub 29 do GND (27) spowoduje
wysłanie SMS. Pod te porty można podłączyć zewnętrzne sygnały sterujące.

6. AKCESORIA
6.1. Bezprzewodowe czujniki ruchu PIR
Walizkę caseCAM można wyposażyć w bezprzewodowe czujniki ruchu o zasięgu radiowym 500m w
terenie zasłoniętym. Do tego celu służą czujniki CAMSAT o zasięgu ruchu do 12m i kącie 90 stopni.
Cała transmisja odbywa się bezprzewodowo, a czujniki zasilane są z miniaturowych baterii 3,6V.
Czas pracy jest zależny od częstotliwości wykrywania ruchu. Przy drodze krajowej, wykrywając
kilka tysięcy samochodów dziennie, czujka będzie pracowała przez minimum 2 miesiące. W
warunkach leśnych pracować czujka będzie przez minimum 6 miesięcy na jednej baterii. Więcej o
czujkach bezprzewodowych w osobnej instrukcji.

6.2. Bezprzewodowe oświetlacze IR – na podczerwień niewidoczną 940nm
Walizkę można wyposażyć w zdalnie sterowane oświetlacze IR. Oświetlacze zasilane są z
niezależnego akumulatora i załączane zdalnie przez walizkę lub przez użytkownika.
Bezprzewodowe oświetlacze nie są połączone przewodem z walizką, i znakomicie zabezpieczają
samą kamerę oraz walizkę. Wykrycie czujnika IR nie doprowadzi potencjalnego złodzieja do walizki i
kamery która może być ukryta kilkaset metrów dalej. Zasięg oświetlacza IR to 50m, a kąt to 120
stopni. Zasięg radiowy 500m. Więcej w osobnej instrukcji oświetlacza IR.

6.3. Walizka akumulatorowa 100, 150 i 300Ah
W celu przedłużenia pracy walizki caseCAM można poprzez hermetyczne gniazdo podłączyć
dodatkowy akumulator. W ofercie dostępne są walizki akumulatorowe o pojemnościach 100Ah,
156Ah oraz 300Ah. Walizki łączy się bardzo szybko specjalnym przewodem z hermetyczną złączką
odporną na trudne warunki pracy. Złącze jest kompatybilne z innymi urządzeniami CAMSAT np.
iCAM-Battery230, iCAM-Battery.

6.4. Zasilanie z latarni drogowej w nocy, w dzień praca na akumulatorze
W celu wydłużenia czasu pracy, do walizki można podłączyć zewnętrzny akumulator iCAMBattery230 który w dzień naładuje swoje akumulatory a w nocy zapewni zasilanie dla walizki. Takie
połączenie umożliwia zastosowanie dużych kamer IP o dużym poborze prądu w samej walizce oraz
zapewnieni ciągłość zasilania bez konieczności wymiany akumulatorów.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MIKRO KAMERY microCAM-3M
Mikro kamera
Sensor
Obiektyw

Kąt obserwacji
Identyfikacja tablic
rejestracyjnych
Opcjonalne
obiektywy
Minimalne
oświetlenie

WDR
Pamięć rejestracji
Obiektyw/jednost
ka główna

Video
Kompresja

Bitrate
Rozdzielczość

1/2.8 Starlight BackIlluminated CMOS
2,8mm M12 w modelu
microCAM-3MT
PinHole 2mm w modelu
microCAM-3MPH
115° (MT) lub 65° (MPH)
od 50-300m (zależne od
użytego obiektywu/teleobiektywu)
Od 2,8mm (szeroki kąt)
do 200mm (zoom na
300m)
Kolor: 0.005 Lux @(F1.2,
AGC ON), 0.014 Lux
@(F2.0, AGC ON)
B/W: 0.0001 Lux @(F1.2,
AGC ON), 0.0003 Lux
@(F2.0, AGC ON)
120 dB
Slot na karty microSD do
512GB
8m, cienki, elastyczny
przewód pomiędzy
obiektywem a jednostką
główną elektroniki ze
złączem RJ45.
Główny strumień:
H.265/H.264/H265+
Dodatkowy strumień:
H.265/H.264/MJPEG
Trzeci strumień:
H.265/H.264
32 Kbps to 16,8 Mbps
2304 x 1296 / 20fps

Video streaming
Ustawienia obrazu

ROI
Usuwanie mgły
Dzień /noc
Znaczniki na
nagraniu
Audio
Audio streaming
Audio kompresja
Audio
wejście/wyjście
Samplowanie
Sieć
Zabezpieczenia
Wyzwolenie
alarmu

Protokoły
Wi-Fi
Protokoły sieciowe

Podgląd

1920 x 1080 /25fps
Onvif 2.4, RTSP, RTP,
RTCP
Tryb obracania,
nasycenie, jasność,
kontrast, ostrość
regulowane przez
oprogramowanie klienta
lub przeglądarkę
internetową
TAK - Wspiera
TAK - Wspiera
Elektroniczne
Data, godzina, własny
tekst
W dwóch kierunkach, Full
Duplex
G.711U/G.711A
1/1
Maks. 48K
Hasłem, filtrowanie
adresów IP,
Detekcja ruchu,
sabotażowe zasłonięcie
kamery, konflikt adresu
IP, odłączenie sieci LAN
ONVIF 2.4, RTSP, SMTP
2.4GHz
TCP/IP, ICMP, HTTP,
HTTPS, FTP, DHCP, DNS,
DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
NTP, SMTP
Do 6 użytkowników
jednocześnie

Przeglądarki www

IE8-11, Google Chrome (<
Ver44), Firefox (< Ver53),
Mac Safari (< version 12)
Opcja: Wi-Fi – transmisja bezprzewodowa
Technologia
802.11n
Pasmo pracy
2.4GHz
Ilość kanałów
13
Szyfrowanie
Najnowsze PSK2K
Interfejsy
Komunikacja
1xRJ45 10M/100M
Ethernet PoE
Alarm
1/1
wejście/wyjście
Audio
1/1 (3.5mm mini Jack)
wejście/wyjście
Złącze antenowe
SMA (żeńskie)
Wi-Fi
Gniazdo SD
microSD /SDHC/SDXC do
512GB

Inne
Pobór prądu

<3W

Temperatura
pracy
Zasilanie DC

-20℃ ~ +60℃ , <H85%

Zasilanie PoE

PoE: (802.3af, 37V-57V),
<3,4W
-20℃ ~ +60℃ , <H85%

Temperatura
pracy
Rozmiar kamery
microCAM-3MPH
Rozmiar kamery
microCAM-3MT
Rozmiar jednostki
głównej
Waga
Materiał

12V DC/500mA

36x26x24mm (blok)
51x26mm (tuleja)
104(L) x 78(W)
x25.8(H)mm
805g
Kamera: metal/szkło
Jednostka główna: metal

W zestawie mini kamery
W zestawie microCAM-3MT
 Jednostka główna
 Moduł optyczny z obiektywem i przewodem 8m
 Mocowanie sufitowo-ścienne z regulacją kulową
 Mocowanie do płyty lub szyby (przykręcane i przyklejane)
 Mocowanie do szyny DIN jednostki głównej
 Opcja: antena magnetyczna Wi-Fi z przewodem 1m
W zestawie microCAM-3MPH
 Jednostka główna
 Moduł optyczny z obiektywem, przewodem 8m i dwoma otworami do przykręcenia
 Mocowanie do szyny DIN jednostki głównej
 Opcja: antena magnetyczna Wi-Fi z przewodem 1m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WALIZKI caseCAM-PRO
Akumulatory
Dostępne
akumulatory
Łączny czas pracy

Zasilanie
Wejście zasilania
głównego

Wejście zasilania
akumulatorów

Wyjścia zasilania
DC

PoE

Żelowy 54Ah / 12V,
Li-Ion 100Ah / 12V,
Li-Ion 157Ah / 12V
16-30 dni nagrywania
kamery mikroCAM-3M
(bez załączonej transmisji
radiowej LTE)
12V DC (np. z
zewnętrznego
akumulatora, z
samochodu, z
generatora, z zasilacza
DC, z akumulatora iCAMBattery)
3x porty z gniazdem
XT60-L (3 wejścia
zasilania z
automatycznym
pomiarem napięcia i
automatycznym,
bezprzerwowym
przełączaniem na kolejny
akumulator,
przystosowane dla
akumulatorów Li-ION
oraz AGM)
1x12V / 3A
2x12V/0,5A
(np. dla dowolnych
kamer, czujników PIR lub
innych akcesoriów)
4x PoE+ (30W/port) np.
dla 4 kamer IP.

Transmisja
LTE

GSM SMS

Wi-Fi

4G/LTE - 2x miniSIM
(transmisja obrazu,
dźwięku, sterowanie,
ściąganie nagrań, odczyt
pozycjonowania GPS,
podgląd do wszystkich
parametrów walizki, VPN
itd.)
3G - 1x miniSIM (zdalne
włączenie/wyłączenie
walizki, tryb czuwania
StandBy, alarmy,
powiadomienia, tryb
niskiego zużycia energii,
rozładowanie
akumulatorów,
powiadomienia, …)
2.4GHz 802.11n o zasięgu
dookolnym 50m

Interfejsy wejściowe/wyjściowe
Wejście czujnika
Dwa porty typu NC/NO
PIR/wejście
do podłączenia czujek
alarmowe
ruchu PIR lub innych
sygnałów sterujący typu
NC/NO (normalnie
zwarte/otwarte):
1x NO/NC – zwarcie
portu nr1 uruchamia:
zasilanie dla całej walizki,
uruchamia transmisje
LTE, GSM, Wi-Fi, porty
PoE, załączą nagrywanie
w rekorderze NVR przez
minimum 20min, po 20
min od zaprzestania

wykrywania ruchu
wyłącza całą walizkę.
1x NO/NC – zwarcie
portu nr2 uruchamia
tylko transmisję LTE
RJ45
Wyjścia
przekaźnikowe
sterowane przez
GSM SMS
Wyjście
przekaźnikowe
sterowane przez
LTE/WWW lub
przez SMS z GSM
Audio IN

4x LAN/PoE
2x NO (3A DC/AC)

2x NO (3A DC/AC)

1x AUDIO IN (wejście
liniowe 0,7V do
nagrywania dźwięku w
wewnętrznym
rekorderze NVR)
Audio OUT
1x AUDIO OUT (wyjście
liniowe 0,7V, wyjście
dźwięku z wewnętrznego
rekordera NVR,
możliwość generowania
ostrzeżeń dźwiękowych
od operatora zdalnego
itd.)
Rejestracja obrazu wideo dla kamer IP
Ilość kanałów
4x strumienie z
rejestrujących
dowolnych kamer IP o
rozdzielczości do 4k np.
Hikvision, Dahua, oraz
RTSP lub ONVIF z kamer
Axis, Bosch itd.
Rozdzielczości
do 4K(3840x2160) np.
nagrań
8MP/6MP/5MP/4MP/3M
P/1080p/UXGA/720p/

Pamięć nagrań
Czas rejestracji
Strumienie z
kamer
Odtwarzanie
nagrań
Kompresja
Dostęp do
podglądu
Dostęp do nagrań

Współpraca z
urządzeniami
mobilnymi
Powiadomienia o
zdarzeniach
Identyfikacja tablic
rejestracyjnych
Powiadomienia o:
Wykryciu ruchu w
czujce
PIR/aktywacji
wejścia PIR-1/PIR2
Stanie
akumulatora
Załączeniu walizki

Sabotażu

VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/
QCIF
1x SATA interfejs do
dysku HDD/SDD do 6T
120 dni
Do 40Mb/s
HDMI, VGA, WWW,
aplikacja iOS/Android
H265, H265+, H264
4G/LTE (GSM), Wi-Fi,
aplikacja
Przez 4G/LTE, Wi-Fi, LAN,
WWW, VMS,
bezpośrednio z karty
microSD, aplikację na
iOS/Android
Windows mobile /
Android / iOS
Email, SMS, zapis na FTP
Od 10-500m (zależne od
podłączonej kamery IP
oraz obiektywu).
SMS, mail, FTP

SMS ostrzegawczy przy
ostatnich 15%, 10% i 5%
pojemności akumulatora
SMS z informacją o
statusie całego
urządzenia
SMS z informacją o
wykryciu ruchu,

Aktywacji wejścia
Inne
Rozmiary
zewnętrzne walizki
Rozmiary kamery
microCAM-3M

położenia i otwarciu
walizki
SMS
360x320x210mm
36x26x24mm (PH) blok
51x26mm (T) tuleja
104x78x25.8mm

Waga
Szczelność
Temperatura
niezawodnej pracy
Szkolenie zdalne
Serwis i pomoc
techniczna 24h/7

jednostka wewnętrzna
Od 3,4kg do 3,8kg +bateria
IP66
od -25°C do 55°C
GRATIS
GRATIS

Ogólne warunki gwarancji
Urządzenie jest wyposażone w standardową kartę gwarancyjną. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za inne gwarancje. W żadnym przypadku producent jest odpowiedzialny za
jakiekolwiek szkody (w tym, bez ograniczeń, pośrednie, specjalne, lub przypadkowe lub
odszkodowania za utratę zysków, przerwy w działalności, utratę informacji handlowych lub
innych strat f inansowych) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z produktu,
nawet jeśli producent został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód.
Firma Camsat udziela 24 miesięcznej gwarancji na urządzenie caseCAM-PRO
z wyłączeniem magazynu pamięci SD,SSD, HDD oraz akumulatora, dla których obowiązuje 12
miesięcy gwarancji.
1. W razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia, przed oddaniem go do serwisu,
należy upewnić się, że wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcją obsługi.
2. W przypadku oddania lub wysyłki wadliwego urządzenia do naprawy, należy załączyć
sporządzony w formie pisemnej dokładny opis objawów wadliwego działania urządzenia z
uwzględnieniem środowiska pracy i sposobu, w jaki się ujawniają.
3. Warunkiem korzystania z uprawnień gwarancyjnych jest załączenie do reklamowanego
urządzenia dowodu zakupu zawierającego datę zakupu oraz opis uszkodzenia.
4. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w
sprzedanym urządzeniu.
5. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym czasie nie
przekraczającym 14 dni licząc od daty przyjęcia urządzenia do serwisu. W przypadku
konieczności importu części, termin naprawy może ulec wydłużeniu. Po wykonaniu naprawy
okres gwarancji biegnie dalej przedłużony o czas naprawy.
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę ustawień konf iguracyjnych urządzenia,
wynikłych w skutek naprawy, bądź uszkodzenia urządzenia.
7. Gwarant może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej lub całkowicie odstąpić od
gwarancji w przypadku stwierdzenia naruszenia plomb umieszczonych na urządzeniach lub
podzespołach wchodzących w jego skład.
8. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie
f irmy Camsat.
Gwarancja nie obejmuje
1. Uszkodzeń mechanicznych urządzeń oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych
takich jak: pożar, przepięcia sieci elektrycznej, wyładowania elektryczne, zasilanie, działanie
środków chemicznych.
2. Uszkodzeń powstałych na skutek: błędnej obsługi urządzenia, użycia urządzeń niezgodnie
z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, niedbałości klienta, niewłaściwej eksploatacji

(temperatura, wilgotność, zalanie, kurz, zapiaszczenie, niewłaściwe napięcie zasilania).
3. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych o ile są one zgodne ze wskazanymi przez
producenta.
4. Gwarancji nie podlegają ślady powstające w czasie eksploatacji.

Składowanie zużytego sprzętu
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych
(dotyczy gospodarstw domowych).
Przedstawiony obok symbol informuje, że danego urządzenia
elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji nie
wolno wrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy
przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje
o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby i uniknąć
negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku
niewłaściwego postępowania z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona
jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Utylizacja akumulatora
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się pakietów ogniw oraz akumulatorów.
(dotyczy gospodarstw domowych).
Przedstawiony obok symbol umieszczony na akumulatorze informuje, że
danego pakietu ogniw, po zakończeniu jego eksploatacji nie wolno wrzucać
razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do
wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym
punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.
Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby i uniknąć
negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku
niewłaściwego postępowania z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona
jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

Deklaracja zgodności

Producent:
CAMSAT
Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski
Polska
Oferta i informacje: www.camsat.com.pl
Serwis: serwis@camsat.com.pl
Całodobowa pomoc techniczna:
tel. + 48 505 272 224

