caseCAM-PRO – Walizka akumulatorowa z mikrokamerą 3Mpix, transmisją
bezprzewodową 4G/LTE/Wi-Fi oraz portami PoE do kamer IP
„Kompleksowe systemy wideo-monitoringu bezprzewodowego stworzone z myślą o bardziej
bezpiecznym świecie”

caseCAM-PRO to profesjonalne centrum wideomonitorowania z własnym zasilaniem akumulatorowym i transmisją
bezprzewodową 4G/LTE i Wi-Fi oraz zdalnym sterowaniem za pomocą stron www, aplikacji i SMS.
Przeznaczony jest do mobilnego i zdalnego wideomonitorowania oraz ochrony na żywo trudno dostępnych miejsc.
Występuje w kilku wersjach zależnie od wyposażenia i akcesoriów. Wersja PRO zawiera 3 porty PoE do podłączenia
dowolnych kamer IP, rejestrację obrazu o rozdzielczości do 4k i zapisie aż do 120 dni wstecz.
Dodatkowo zawiera miniaturową, wysokoczułą mikrokamerę Starlight z 8 metrowym przewodem, którą można ukryć w
dowolnym miejscu.
System monitoringu mobilnego caseCAM-PRO został stworzony na potrzeby różnego rodzaju służb takich jak Wojsko, Służby
Specjalne, Straż Graniczna, Policja, Straż Leśna oraz Straż Miejska i jest on przeznaczony do wykorzystywania w różnych
działaniach operacyjnych na terenie całej Europy.

caseCAM-PRO posiada następujące możliwości i moduły:
 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.
 Mikrokamera microCAM-3M o miniaturowych rozmiarach 36x26[mm] i o rozdzielczości aż 3Mpix (50% więcej niż HD).
Wysunięta na 8m, na elastycznym, czarnym przewodzie, oraz z zapisem obrazu na karcie SD do 56 dni wstecz.
 3 porty PoE dla kolejnych kamer IP dowolnego producenta.
 Rejestracja obrazu do 120 dni z 4 obrazów o rozdzielczości 4k z dowolnych kamer IP.
 Tryb StandBy zdalnie załączający się dla oszczędzania energii i wydłużenia czasu pracy na akumulatorach.
 Zestaw akumulatorów zapewniających, w zależności od wybranej opcji, od 16 do 30 dni pracy mikro kamery
microCAM-3M. Akumulatory można bardzo łatwo wymienić, a walizka posiada 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.
 Szczelność IP66 która zapewnia 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 poprzez który użytkownik ma możliwość samodzielnego odtworzenie
ustawień początkowych (z dnia zakupu).
 Pomoc techniczna 24h/7 – darmowy serwis i pomoc techniczna 24h/7 dni w tygodniu.
ZASILANIE – NAJWAŻNIEJSZE ŻEBY MIEĆ ENERGIĘ
16 dni pracy na akumulatorze wewnętrznym plus 30 dni pracy na akumulatorze zewnętrznym
Oprócz bardzo pojemnych akumulatorów do zapisu obrazu przez 16-30 dni caseCAM-PRO posiada porty do podłączenia
kolejnych trzech, dowolnych, zewnętrznych akumulatorów o napięciu 12V DC.
System został tak zaprojektowany aby w pierwszej kolejności korzystać z zasilania zewnętrznego a dopiero po zaniku tego
napięcia system przełącza się automatycznie na wewnętrzne zasilanie akumulatorowe. Taka automatyka umożliwia
zastosowanie dowolnych źródeł zasilania np. z zapalniczki w samochodzie, z akumulatorów żelowych lub samochodowych, a
nawet z systemów solarnych. Zastosowanie np. zewnętrznego akumulatora o pojemności 200Ah przedłuży czas pracy
systemu aż do 45 dni, a z akumulatorem 400Ah do 75dni.
Kaskadowe łączenie wielu akumulatorów / wielu źródeł zasilania
CaseCAM-PRO posiada możliwość kaskadowego łączenia wielu źródeł zasilania i zapewnia bezprzerwowe przełączanie się na
kolejne źródła zasilania. Zastosowaliśmy aż 4 porty akumulatorowe do 4 osobnych źródeł zasilania. System automatycznie
wykrywa który akumulator jest rozładowany i automatycznie przełącza się na kolejne źródło zasilania. Po przełączeniu
użytkownik może otrzymać informację (email/SMS) o aktualnej pojemności systemu i odpowiednio wcześniej zareagować.
Uniwersalny - tanie akumulatory AMG lub profesjonalne akumulatory Li-ION
Każde działania operacyjne są inne i wymagają innych narzędzi. System został tak zaprojektowany, aby można było używać
droższych ale za to lekkich akumulatorów Li-ION lub tanich akumulatorów żelowych AMG. Akumulatory AMG są cięższe i
mniej pojemne, ale cena ich jest bardzo niska. Jeśli potrzebujesz długiego działania na zasilaniu akumulatorowym masz do
dyspozycji wiele możliwości.

PROFESJONALNA ŁĄCZNOŚĆ BEZPRZEWODOWA LTE
Podwójna transmisja 4G/LTE – przez sieć Internet jak po kablu
caseCAM-PRO zawiera system transmisji 4G/LTE firmy CAMSAT stosowany od wielu lat w profesjonalnych i niezawodnych
kamerach mobilnych z serii iCAM pracujących m.in. w Służbach Specjalnych, w wideomonitoringu miast i w Strażach
Miejskich.
Niezwykle czułe anteny zapewnią transmisję ze środka lasu, a nawet z wnętrza pomieszczeń. caseCAM-PRO zawiera aż 2
anteny LTE automatycznie przełączające się na sygnał o lepszej jakości. Dodatkowo dwa gniazda na karty SIM automatycznie
przełączające się na operatora o lepszych parametrach LTE zapewniają transmisję niemal z każdego miejsca w Europie.
UWAGA, ważny parametr: Dwie „kreski” zasięgu LTE w systemie CAMSAT wystarczą aby zapewnić płynną transmisję obrazu i
sterowania kamery HD. Z kolei trzy kreski zasięgu LTE zapewniają płynną transmisję nawet z 4 kamer HD.
Dedykowane karty SIM LTE
simCAM to karty LTE które posiadają uruchomione specjalne funkcje umożliwiające płynną pracę każdego zdalnego wideomonitoringu. Karty SIM posiadają stały adres IP, otwarty dostęp z zewnątrz umożliwiający bezpośrednie logowanie się do
zdalnych kamer oraz nie posiadają jakiegokolwiek limitu danych. Więcej informacji w zakładce simCAM.
Dowolne karty SIM do Internetu LTE
Walizka caseCAM może pracować z dowolna kartą SIM LTE dowolnego europejskiego operatora. Zalecamy karty SIM ze
stałym adresem IP ponieważ z taką kartą możliwości caseCAM są największe.
W przypadku użycia standardowej karty do Internetu LTE podgląd obrazu i sterowanie kamerami odbywać się będzie poprzez
chmury (Cloud) albo połączenia P2P, DDNS lub VPN.
Dostęp na żywo do kamer, nagrań i wszystkich ustawień
Dzięki bardzo szybkiemu procesorowi z łączem LTE użytkownik ma zawsze pełny dostęp na żywo do wszystkich bloków
urządzenia. Opóźnienie wyświetlanego obrazu z kamer podłączonych do walizki wynosi tylko 400ms (0,4s) . Umożliwia to
płynne i niezakłócone sterowanie kamerami oraz podgląd obrazów na żywo.
30 dni nagrań w kamerze microCAM-3M - dedykowana, miniaturowa kamera microCAM-3M oprócz podglądu na żywo
umożliwia zapis wideo w wewnętrznej pamięci SD512GB. Długość zapisu z kartą 512GB gwarantuje do 56 dni ciągłego zapisu.
Zawarty w kamerze najnowszy mikrokontroler zapewnia pracę z bardzo dużymi kartami SD które są już łatwo dostępne. W
przypadku użycia karty 128GB obraz będzie zapisany przez minimum 14 dni. microCAM-3M posiada także szereg
innowacyjnych funkcji do automatycznego zapisu zdarzeń:
• wykrycie ruchu,
• przekroczenie linii,
• wtargnięcie,
• F-DNR (Defog) – redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi,
• detekcja utraty ostrości obiektywu,
• konfigurowalne strefy prywatności.
120 dni nagrań w pamięci caseCAM – walizka CAMSAT zawiera na swoim pokładzie niskoprądowy rejestrator NVR
umożliwiający zapis obrazów z 4 kamer o rozdzielczości aż 4k (8Mpix). Zapis odbywa się w specjalnej pamięci odpornej na
drgania i wstrząsy w każdych warunkach terenowych.
14 dni nagrań w dowolnej kamerze IP podłączonej do portów PoE w walizce – wiele kamer dostępnych na rynku umożliwia
już zapis obrazu wewnątrz na kartach SD. Zdecydowana większość pracuje z kartami o pojemności do 128GB, co daje
możliwość rejestracji obrazu na około 14 dni.

Dowolny czas zapisu wideo na zdalnym rejestratorze NVR podłączonym do sieci Internet. Obraz wideo z walizki caseCAMPRO można także zapisać na zdalnym rejestratorze umieszczonym np. w serwerowni i podłączonym do sieci Internet.
Umożliwia to archiwizację niemal nieograniczonego czasu nagrań. Taki zapis najlepiej sprawdzi się z kartami SIM LTE
posiadającymi stały adres IP np. kartami simCAM. Jest także możliwość zapisu poprzez VPN, na serwerach chmurowych lub
poprzez połączenia P2P.
Najnowsze VPNy na pokładzie caseCAM-PRO
Całe połączenie z walizka caseCAM-PRO można łatwo ustawić poprzez bezpieczne tunelowanie VPN. W walizce
zaimplementowano kilka wersji najnowszych i najbardziej popularnych VPNów. Każda jednostka może być zarazem serwerem
VPN jak i klientem VPN.
 OpenVPN – najnowsza wersja najpopularniejszego VPN.
 Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) – umożliwia prywatne połączenie pomiędzy dwoma walizkami lub walizką a
użytkownikiem. PPTP to protokół wirtualnej sieci prywatnej (VPN), który wykorzystuje kanał kontrolny TCP i tunel GRE
(Generic Routing Encapsulation) do kapsułkowania pakietów PPP.
 Generic Routing Encapsulation (GRE) to protokół tunelowania, który może hermetyzować szeroką gamę protokołów
warstwy sieci w wirtualnych połączeniach punkt-punkt w sieci protokołu internetowego.
 Secure Socket Tunneling Protocol (SSTP) to protokół VPN zaprojektowany do transportu ruchu PPP za pośrednictwem
bezpiecznego kanału SSL / TLS. Umożliwia połączenie z serwerem VPN Mikrotik.
 Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP).
 ZeroTier One to oprogramowanie typu open source, które ustanawia połączenie Peer to Peer VPN (P2PVPN) między
laptopami, komputerami stacjonarnymi, telefonami, urządzeniami osadzonymi, zasobami w chmurze i aplikacjami.
Szyfrowanie danych wideo zapisanych w kamerze – RODO
caseCAM-PRO może zostać wyposażone w specjalną opcję szyfrowania zapisanych danych za pomocą standardu AES SHA256
i 512 bitowego klucza. Zabezpiecza to przed ewentualnym wyciekiem danych w przypadku kradzieży pamięci z nagraniem.
Więcej szczegółów znajduje się w dziale R&D firmy CAMSAT.

DOWOLNA KONFIGURACJA WEDŁUG POTRZEB
caseCAM-PRO posiada 5 bloków funkcjonalnych które można załączać i sterować niezależnie. Umożliwia to oszczędzanie
energii oraz znaczące wydłużenie czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym. System podzielono na następujące bloki:
 Blok No. 1 – Główna jednostka mikroprocesorowa która jest odpowiedzialna za zarządzanie energią, akumulatorami i
najważniejszymi systemami sabotażu i bezpieczeństwa. Blok ten jest zawsze włączony. Pobór prądu to tylko 0,15W
(20mA).
 Blok No. 2 – Transmisja LTE i Wi-Fi – blok odpowiedzialny za transmisję obrazu, sterowania i ustawienia wszystkich
funkcji walizki. Możliwość załączenia/wyłączenia przełącznikiem na panelu sterującym lub za pomocą czujki PIR oraz
zdalnie za pomocą SMS. Maksymalny pobór prądu około 6W.
 Blok No. 3 – Sterowanie GSM – umożliwia zdalne załączanie poszczególnymi blokami i funkcjami walizki. Możliwość
załączenia/wyłączenia przyciskiem na panelu sterującym walizki. Pobór prądu bloku No. 3 to około 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 pojemnościach do 512GB. Pobór prądu to tylko: 3W (250mA). Możliwość załączenia/wyłączenia na
listwie elektrycznej lub za pomocą czujki PIR oraz zdalnie za pomocą SMS i przez www.
 Blok No. 5 – 120 dniowa rejestracja obrazu z kamer IP w pamięci SDD/HDD do 6T – możliwość włączenia/wyłączenia
przełącznikiem na panelu sterującym walizki lub za pomocą czujki czujką PIR oraz zdalnie za pomocą SMS i przez
www.
BARDZO DUŻA ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU 3Mpix oraz H.265
caseCAM-PRO z mikro kamerą 3Mpix to o 50% większa rozdzielczość niż FULL HD. Obraz zapisuje się w rozdzielczości
2048x1536/25kl/s. Przy wykorzystaniu najnowszej kompresji H.265 i H.265+ oraz karcie SD o pojemności aż 512GB możliwym
jest archiwizowanie obrazu przez ponad 50 dni wstecz.
caseCAM-PRO umożliwia także podłączenie 4 dodatkowych kamer IP o rozdzielczości aż 4k (4x FullHD) i zapis na dysk o
pojemności do 6T dzięki czemu uzyskamy zapis przez co najmniej 120 dni wstecz.
WYKRYWANIE RUCHU
caseCAM-PRO posiada szereg inteligentnych funkcji pozwalających na informowanie użytkownika o zaistniałych sytuacjach
bez fałszywych alarmów.
 Alarmowanie i nagrywanie po:
o przekroczeniu wyznaczonej linii oraz odpowiednim kierunku przekroczenia tej linii,
o wtargnięciu na zabroniony obszar,
o zniknięciu zaznaczonego obiektu,
o wykryciu twarzy,
o wykryciu ruchu w zaznaczonym fragmencie obrazu,
o opcja dodatkowa: wykrycie nagłego hałasu (zmiana otoczenia dźwiękowego).
ZABEZPIECZENIA, GPS i SZYFROWANIE VPN
CaseCAM-PRO zabezpieczono przed kradzieżą i niepowołanym otwarciem. Wystarczy walizkę podnieść a natychmiast
użytkownik otrzyma informację o alarmie za pomocą SMS.
GPS wbudowany w caseCAM-PRO pozwala śledzić na żywo lokalizację walizki. Opuszczenie przez walizkę strefy montażu o
50m wywoła natychmiast alarm i powiadomienie SMS.
Szyfrowanie VPN, P2P, Chmury, zapory sieciowe Firewall, filtrowanie dostępu po adresach MAC i wiele innych zabezpieczeń
technicznych jest na pokładzie CaseCAM-PRO. Więcej zabezpieczeń opisano w tabeli specyfikacji technicznej na stronie
producenta.
Stosowanie karty LTE SIM ze stałym adresem IP (np. karty simCAM od CAMSAT) zapewnia płynną współpraca walizką
caseCAM-PRO, niemal identycznie jak byśmy byli z nią połączeni przewodem.

ZDALNY DOSTĘP I STEROWANIE
Dostęp do kamer i walizki jest możliwy na wiele sposobów:
 Przez stronę WWW – podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań, nagrywanie, pobieranie nagrań, sterowanie kamerami i
wszystkie ustawienia kamer i całego systemu.
 Przez aplikację na iOS/Android – podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań, pobieranie nagrań, sterowanie kamerami i
niektórymi najważniejszymi ustawieniami kamer np. presety, PTZ, zoom, obrót, trasy, itd.
 Przez rekorder NVR - podgląd na żywo, podgląd nagrań, niektóre ustawienia kamer.
 SMS – uruchamianie bloków, załączanie trybów pracy i powiadomienia SMS.
 Wi-Fi lub przez port LAN – wszystkie funkcje i ustawienia CaseCAM-PRO.
KARTY SIM
Do bloku odpowiedzialnego za transmisję LTE (blok No. 2) polecamy karty SIM LTE które posiadają odblokowane niektóre
kluczowe parametry. Karta simCAM umożliwia bezlimitową transmisję przez cały miesiąc w pełnej prędkości LTE, stały adres
IP oraz dostęp z zewnątrz. 24 godziny dostępu do obrazów tylko z jednej kamery HD generuje przez cały miesiąc ponad
900GB danych. Karta simCAM nie zwolni i nie zablokuje się nawet po przesłaniu 10 000 GB danych (10 TB).
Do bloku sterowania GSM (blok No. 3) wystarczy najtańsza karta GSM z pakietem SMS. Blok sterowania GSM jest
odpowiedzialny za powiadomienia SMS, sterowanie funkcjami StandBy oraz zdalnym załączaniem poszczególnych bloków
walizki za pomocą rozkazów SMS. Rozszerza wiele funkcji oszczędzania energii oraz zdalnego sterowania poszczególnymi
blokami. Karta ta nie jest obowiązkowa do poprawnej pracy zdalnego wideomonitoringu.
BARDZO MOCNA KONSTRUKCJA
W caseCAM-PRO zastosowano bardzo mocną walizkę z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia oraz niesprzyjające
warunki zewnętrzne. Szczelność całej konstrukcji caseCAM-PRO to IP66, co zapewnia nieprzerwaną pracę niemal w każdych
warunkach pogodowych. caseCAM-PRO posiada certyfikowane przepusty ułatwiające wyprowadzenie anten lub innych
przewodów na zewnątrz. Całość zabezpieczona zamkiem lub kłódką z powiadomieniem SMS o sabotażu.
ZABEZPIECZENIA WALIZKI
W caseCAM zastosowano szereg zabezpieczeń przed niepowołanym otwarciem oraz podniesieniem walizki. Każde
poruszenie, otworzenie walizki lub zmiana jej lokalizacji zostanie zarejestrowana, a użytkownik otrzyma natychmiast szereg
informacji o takim zdarzeniu.
caseCAM automatycznie wysyła:
 alarmy SMS,
 emaile z powiadomieniem,
 zdjęcia na serwery FTP,
 oraz zapisuje obraz wideo.
caseCAM-PRO WYKRYWA RUCH – CZUJNIKAMI PIR lub MIKROFALĄ
System można opcjonalnie wyposażyć w profesjonalne czujniku ruchu PIR które automatycznie uruchamiają walizkę oraz
załączają szereg funkcji. Czujnik może być odpowiednio ustawiony i nie będzie reagował na zwierzęta np. do 25-35kg.
Załączenie PIR lub zwarcie dwóch portów w walizce spowoduje:
 załączenie całej walizki razem z kamerami oraz transmisją LTE – port PIR-1;
 załączenie tylko transmisji LTE w celu szybkiego dostępu do obrazów z kamer – port PIR-2;
 wysłanie informacji SMS do użytkownika;
 uruchomienie nagrywania.

caseCAM-PRO ZAWIERA
Kompaktowa walizka caseCAM-PRO jest wyposażona w największy pakiet funkcji i składa się ze wszystkich 5 bloków (Blok
No. 1-5) które zawierają:
 kamerę microCAM-3M - moduł optyczny mikrokamery, przewodu o długości 8m/26ft, jednostki głównej kamery z
gniazdem na karty pamięci SD512GB,
 system łączności bezprzewodowej 4G/LTE 2xSIM oraz Wi-Fi,
 system GSM do sterowania i powiadomień za pomocą SMS,
 system zasilania z 3 portami PoE oraz 12V DC,
 do wyboru akumulatory żelowe lub litowo jonowe, na 16-30 dni pracy.

Walizka caseCAM-PRO idealna dla:
Straży Leśnych
 Wideomonitorowanie z ukrycia z transmisją obrazu na żywo oraz poinformowaniem za pomocą SMS o wykryciu intruza
np. przy:
o zwalczaniu kradzieży drewna,
o likwidowaniu nielegalnych wysypisk śmieci,
o zapobieganiu aktom wandalizmu,
o walczeniu z „rozjeżdżaniem” lasów, itd.
Straży Miejskich i Gmin
 Wideomonitoring z ukrycia z podglądem na żywo w dowolnym centrum monitoringu np. Bosch BVMS, Novus, Hikvision
itd.
o mobilny monitoring legalności składowisk śmieci,
o precyzyjna obserwacja wiat śmietnikowych i monitorowanie segregacji,
o monitorowanie miejsc niebezpiecznych,
o możliwość ukrycia w bardzo małych obiektach.
Służb Specjalnych
 Wideoobserwacja z ukrycia w każdych warunkach pogodowych, podgląd obrazu na żywo, powiadomienia o wykryciu
ruchu przez czujkę PIR lub z mikrofali, powiadomienia PUSH oraz SMS/email, podgląd dla 3 osób jednocześnie na
laptopach, telefonach lub na NVR.

SPECYFIKACJA MIKROKAMERY microCAM-3M

Dzień/noc
Znaczniki na nagraniu

elektroniczne
Data, godzina, własny tekst

Audio
Audio streaming

Mikrokamera
Sensor
Obiektyw

Kąt obserwacji
Identyfikacja tablic
rejestracyjnych
Opcjonalne obiektywy
Minimalne oświetlenie

WDR
Pamięć rejestracji
Obiektyw/jednostka
główna

1/2.8 Starlight BackIlluminated CMOS
2,8mm M12 w modelu
microCAM-3MT
PinHole 3,7mm w modelu
microCAM-3MPH
115° (MT) lub 65° (MPH)
od 50-300m (zależnie 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.

Wideo
Kompresja

Bitrate
Rozdzielczość
Video streaming
Ustawienia obrazu

ROI
Usuwanie mgły

Główny strumień:
H.265/H.264/H.265+
Dodatkowy strumień:
H.265/H.264/MJPEG
Trzeci strumień: H.265/H.264
Od 32 Kbps do 16,8 Mbps
2304x1296 /20fps
1920x1080 /25fps
Onvif 2.4, RTSP, RTP, RTCP
Tryb obracania, nasycenie,
jasność, kontrast, ostrość
regulowane przez
oprogramowanie klienta lub
przeglądarkę internetową
TAK - Wspiera
TAK - Wspiera

Audio kompresja
Audio wejście/wyjście
Samplowanie

W dwóch kierunkach, Full
Duplex
G.711U/G.711A
1/1
Maks. 48K

Sieć
Zabezpieczenia
Wyzwolenie alarmu

Protokoły
WiFi
Protokoły sieciowe

Podgląd
Przeglądarki www

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
IE8-11, Google Chrome
(<Ver44), Firefox (<Ver53),
Mac Safari (<12)

Opcja: Wi-Fi – transmisja bezprzewodowa
Technologia
Pasmo pracy
Ilość kanałów
Szyfrowanie

802.11n
2,4GHz
13
Najnowsze PSK2K

Interfejsy
Komunikacja
Alarm wejście/wyjście
Audio wejście/wyjście
Złącze antenowe WiFi
Gniazdo SD

1xRJ45 10M/100M Ethernet
PoE
1/1
1/1 (3.5mm mini Jack)
SMA (żeńskie)
microSD /SDHC/SDXC do
512GB

Inne
Pobór prądu

<3W

Temperatura pracy

-20℃ ~ +60℃ , <H85%

Zasilanie DC

12V DC/500mA

Zasilanie PoE

PoE: (802.3af, 37V-57V),
<3,4W

Temperatura pracy
Rozmiar kamery
microCAM-3MPH
Rozmiar kamery
microCAM-3MT

-20℃ ~ +60℃ , <H85%
36x26x24mm (blok)
51x26mm (tuleja)

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

Rozmiar jednostki
głównej
Waga
Materiał

104(L) x 78(W) x25.8(H)mm
805g
Kamera: metal/szkło
Jednostka główna: metal

SPECYFIKACJA WALIZKI caseCAM-PRO
Akumulatory
Akumulator
Pojemność łączna
Wydajność łączna
Łączny czas pracy

Interfejsy wejściowe/wyjściowe
Wejście czujnika
PIR/wejście alarmowe

Dwa porty typu NC/NO do
podłączenia czujek 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 nr 2
uruchamia tylko transmisje
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)

1x Li-ION 100Ah/12V
100Ah / 12V
1460Wh
do 16 dni nagrywania kamery
mikroCAM-3M (bez załączonej
transmisji radiowej LTE)

Zasilanie
Wejście zasilania
głównego

Wejście zasilania
akumulatorów

12V DC (np. z zewnętrznego
akumulatora, z samochodu, z
generatora, z zasilacza DC, z
akumulatora iCAM-Battery)
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)

Wyjścia zasilania
DC

PoE

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, itd.)
2,4GHz 802.11n o zasięgu
dookolnym 50m

Audio OUT

2x NO (3A DC/AC)

1x AUDIO IN (wejście liniowe
0,7V do nagrywania dźwięku w
wewnętrznym rejestratora
NVR)
1x AUDIO OUT (wyjście
liniowe 0,7V, wyjście dźwięku
z wewnętrznego rejestratora
NVR, możliwość generowania
ostrzeżeń dźwiękowych od
operatora zdalnego itd.)

Rejestracja obrazu wideo dla kamer IP
Ilość kanałów
rejestrujących

Rozdzielczości nagrań

4x strumienie z dowolnych
kamer IP o rozdzielczości do 4k
np. Hikvision, Dahua, oraz
RTSP lub ONVIF z kamer Axis,
Bosch itd.
do 4K(3840x2160) np.
8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/10

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

80p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DC
IF/2CIF/CIF/QCIF
1x SATA interfejs do dysku
HDD/SDD do 6T
120 dni
Do 40Mb/s
HDMI, VGA, WWW, aplikacja
iOS/Android
H.265, H.265+, H.264
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).

Powiadomienia o:
Wykryciu ruchu w
czujce PIR/aktywacji
wejścia PIR-1/PIR-2
Stanie akumulatora

Załączeniu walizki
Sabotażu

Aktywacji wejścia

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, położenia i otwarciu
walizki
SMS

Inne
Rozmiary zew. walizki
Rozmiary kamery
microCAM-3M

Waga
Szczelność
Temperatura
niezawodnej pracy
Szkolenie zdalne
Serwis i pomoc techn.

360x320x210mm
36x26x24mm (PH) blok
51x26mm (T) tuleja
104x78x25.8mm jednostka
wewnętrzna
3,4-3,8kg + akumulator
IP66
od -25°C do 55°C
GRATIS
GRATIS

Producent:
CAMSAT Gralak Przemysław
Ogrodowa 2a
86-050 Solec Kujawski
Polska
Oferta i informacje: www.camsat.com.pl

