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Cennik CAMSAT 2021

NOWOŚCI 2021
ZAWSZE
PROFESJONALNE I
BEZPRZEWODOWE

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

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

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

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

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

Całoroczne zasilanie solarne do CCTV
iCAM-Solar365 przeznaczony do stałych i mobilnych punktów
wideo-monitoringu CCTV bez dostępu do zasilania.
[cennik nr 6. Zasilanie solarne do CCTV]
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Mobilne wieże CCTV do zdalnej wideo obserwacji
Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo obserwacji i ochrony w obiektach bez dostępu do zasilania.
PRZEZNACZENIE:

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

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

* Mobilność oraz bardzo łatwe i szybkie przenoszenie, bardzo lekka konstrukcja
* Wysuwany masz z kamerami na wysokość 4m lub 5m
* Zoom aż do 200m – tablica rejestracyjna widoczna na całym ekranie z odległości 200m
* Kamery 4Mpix z automatycznym wykrywanie człowieka, o skuteczności aż 97% (nie reagują na fałszywe alarmy, na zwierzęta, pojazdy i przypadkowy ruch)
* Na żywo przez 4G/LTE – całkowicie bezprzewodowa i płynna transmisja ze wszystkich kamer
* Rejestracja nagrań zdalna oraz lokalna przez 14—90 dni
* Alarm z SMS – bezpieczna, stalowa konstrukcja zabezpieczona szeregiem czujników z powiadomieniem SMS
* Modułowa konstrukcja do łatwego złożenia z możliwością przewożenia małym samochodem dostawczym (oddzielnie komora akumulatorowa, maszt, osłony
masztu)
* Wykrywanie ruchu, sabotażu i położenia z GPS
* Megafon z automatycznymi komunikatami ostrzegawczymi oraz przekazem online od operatora
* Oświetlenie LED – automatycznie załączające się w przypadku alarmu/sabotażu
* Zasilanie:
* Akumulatorowe wymienne co 7—14 dni (miejsce na akumulatory: 3x 200Ah/12V)
* Solarne całoroczne do 1000W
* Z 230V AC (np. z przedłużacza, agregatu) lub z 12V DC (np. z samochodu, z akumulatorów)
* Bardzo szybka aplikacja – użytkownik poprzez aplikację otrzyma zdjęcie ze wykrytego zdarzenia oraz jednym przyciskiem ma możliwość przeglądania tego
nagrania wideo.
* Powiadomienia do stacji monitorowania w standardzie SIA-IP.

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

WIEŻE MOBILNE CCTV
iCAM-TOWER 5MQ4
NOWOŚĆ 2021

3.01

6005

Kluczowe funkcje:
Parametry techniczne:
* Wysokość 5m
Wysokość masztu po wysunięciu 5m, stabilna konstrukcja z odciągami bezpieczeństwa, pionowe obciążenie maksymalne masztu na szczycie
* 5 kamer w tym:
100kg, stalowe osłony zabezpieczające kluczowe mechanizmy, miejsca na reklamę. W trakcie występowania zasilania 230V akumulator jest
* 1x PTZ HD z zoomem x25 (200m)
automatycznie ładowany.
* 4x 90° 4Mpix
* Detekcja człowieka lub pojazdu – brak fałszywych alarmów
Parametry kamery obrotowej PTZ: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny
* Zasilanie akumulatorowe 200Ah/12V, 230V AC, 12V DC
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,
* Automatyczne ładowanie akumulatorów z 230V lub z agregatu
Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja
* Czujniki zabezpieczające wieżę – położenia, wstrząsu, obrotu i otwarcia twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu.
* 4G/LTE z transmisją na żywo (2x SIM)
Parametry kamer stałopozycyjnych: 4x 4Mpix 2560x1440p, kąt obserwacji 4x90°, Dzień/Noc, czułość: 0,003 Lux (kolor), 0 Lux (B/W
* Wi-Fi i GPS
IR), oświetlacz nocny IR na 40m, h.265+, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu, detekcja przekroczenia linii, wejścia
* Lokalna rejestracja wideo na 60 dni
w oznaczony obszar, zniknięcia obiektu, inteligentna detekcja człowieka i pojazdów z filtrem fałszywych alarmów o skuteczności 97%
* Oświetlenie halogenowe LED 2x 45W lub 2x 20W
(AcuSense lub WizSense).
* Megafon ostrzegawczy
OSD: Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości
* Czujniki ruchu zabezpieczające wieżę w promieniu 6m
sygnału LTE.
Zasilanie: Akumulator z możliwością szybkiej podmiany 200Ah/12V z automatycznym ładowaniem z 230V AC. Zasilanie z sieci 230V AC,
* Opcja dodatkowe:
zasilanie z 12V DC.
* Rejestracja zdalna na 90 dni
Transmisja: Podwójne 4G/LTE automatycznie przełączające się na silniejszego operatora. Wi-Fi do szybkiej konfiguracji i pobierania
* Zasilanie solarne
nagrań.
* Dodatkowy akumulator 200Ah
Zabezpieczenia: Powiadomienie i alarm po: otworzeniu drzwiczek wieży, otworzeniu elektroniki, poruszeniu się lub zmiany położenia,
* Platforma mobilna na kołach z dyszlem na hak i zabezpieczeniami
wykryciu ruchu w promieniu 12m. Alarm dźwiękowy ze słownym komunikatem ostrzegawczym, zapalenie oświetlenia LED, powiadomienia
bocznymi
na żywo PUSH i SMS, powiadomienia do stacji monitorowania 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 (odpowiednik 2x 200W). Głośnik 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, karta SIM GSM do powiadomień alarmowych, dodatkowe kamery.

D3

36 900 zł
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Zdjęcie
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Kluczowe funkcje:
Wersja bez kamer i bez NVR - przystosowana do montażu
własnych kamer i rejestratorów.
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D3

32 600 zł

D3

29 900 zł

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

Parametry i wyposażenie identyczne jak wersji 5MQ4 (6005) lecz nie
zawiera kamer i rejestracji wideo.

Wieża zawiera niezbędną elektronikę oraz okablowanie m.in.:
* okablowanie elektryczne,
* Wysokość 5m
* przewody zwisowe z zabezpieczeniem i prowadnicami, zabezpieczenie informujące o odłączeniu lub przecięciu przewodów zwisowych.
* miejsce montażowe na 5 kamer IP z PoE w tym:
Na szczycie masztu:
* 1x duża kamera PTZ
* 5 portów PoE do zasilania kamer IP o budżecie energii do 60W (opcja 90W)
* 4x kamera stałopozycyjna
* system transmisji bezprzewodowej 4G/LTE (2x SIM)
* Miejsce ogrzewane na NVR z SSD
* Wi-Fi
* Zasilanie akumulatorowe 200Ah/12V, 230V AC, 12V DC
* namierzanie GPS.
* Automatyczne ładowanie akumulatorów z 230V lub z agregatu
W podstawie masztu:
* Czujniki zabezpieczające wieżę – położenia, wstrząsu, obrotu i otwarcia * sterownik główny wieży odpowiedzialny za zasilanie wszystkich bloków wieży, ochronę sabotażową i powiadomienia alarmowe
* 4G/LTE z transmisją na żywo (2x SIM)
(SMS/PUSH)
* Wi-Fi
* zabezpieczenia nadprądowe i antyprzepięciowe
Różnica pomiędzy modelem 5MQ4 a 5MQ3:
* automatyczne ładowanie z 230V AC
* GPS
* zabezpieczenie magnetyczne drzwi NC oraz zabezpieczenie położenia wieży, GPS
* Oświetlenie halogenowe LED 2x 45W
* miejsce z atmosferą kontrolowaną >2°C przeznaczone na wbudowanie własnego NVR o wymiarach nie większych niż 520x260x75mm;
* Megafon ostrzegawczy online
dostępne zasilanie dla NVR: 12V DC, 1x LAN (inne wymiary i interfejsy na zamówienie).
* Czujniki ruchu PIR zabezpieczające wieżę dookoła w promieniu
12m
UWAGA: Brak kamer i NVR. Możliwość zamocowania i podłączenia własnej, dowolnej kamery przez port PoE.
* Opcja dodatkowe:
* Zasilanie solarne
* Dodatkowe akumulatory po 2x200Ah (miejsce na maksymalnie 3
akumulatory 200Ah)
* Platforma mobilna na kołach z dyszlem na hak i zabezpieczeniami
bocznymi

OSD: Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości
sygnału LTE. OSD wyświetla się na obrazie w kamerach IP Hikvision, Dahua, Axis.
Zasilanie: Akumulator 200Ah 12V z możliwością szybkiej podmiany i z automatycznym ładowaniem z 230V AC. 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.
Zabezpieczenia: Powiadomienie i alarm po: otworzeniu drzwiczek wieży, otworzeniu elektroniki, poruszeniu się lub zmiany położenia,
wykryciu ruchu w promieniu 12m. Alarm dźwiękowy z automatycznie generowanym komunikatem słownym, zapalenie oświetlenia białego
LED, powiadomienia na żywo PUSH i SMS, powiadomienia do stacji monitorowania w standardzie SIA-IP.
Rejestracja wideo: brak. Specjalne miejsce z kontrolowaną atmosferą >2°C na umieszczenie własnego rejestratora NVR.
Inne: Halogeny LED 2x 45W (odpowiednik 2x 200W). Głośnik 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, karta SIM GSM do powiadomień alarmowych, dodatkowe kamery.

3.03

6004

iCAM-TOWER 5MQ3

Kluczowe funkcje:
Parametry techniczne:
* Wysokość 5m
Wysokość masztu po wysunięciu 5m, stabilna konstrukcja z odciągami bezpieczeństwa, pionowe obciążenie maksymalne masztu na szczycie
* 4 kamery w tym:
100kg, stalowe osłony zabezpieczające kluczowe mechanizmy, miejsca na reklamę. W trakcie występowania zasilania 230V akumulator jest
* 4x 100° 4Mpix
automatycznie ładowany.
* Zasilanie akumulatorowe 200Ah/12V, 230V AC, 12V DC
* Automatyczne ładowanie akumulatorów z 230V lub z agregatu
Parametry kamer stałopozycyjnych: 4x 4Mpix 2560x1440p, kąt obserwacji 4x100°, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W
* Czujniki zabezpieczające wieżę – położenia, wstrząsu, obrotu i otwarcia IR), oświetlacz nocny IR na 40m, h.265+, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu, detekcja przekroczenia linii, wejścia
* 4G/LTE z transmisją na żywo (2x SIM)
w oznaczony obszar, zniknięcia obiektu.
* Wi-Fi
OSD: Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości
* Lokalna rejestracja wideo na 60 dni
sygnału LTE;
Zasilanie: Akumulator do szybkiej podmiany 200Ah/12V z automatycznym ładowaniem z 230V AC. Zasilanie z sieci 230V AC, zasilanie z
* Opcja dodatkowe:
12V DC.
* Rejestracja zdalna na 90 dni
Transmisja: Podwójne 4G/LTE automatycznie przełączające się na silniejszego operatora. Wi-Fi do szybkiej konfiguracji i pobierania
* Zasilanie solarne
nagrań.
* Dodatkowy akumulator 200Ah
Zabezpieczenia: Powiadomienie i alarm po: otworzeniu drzwiczek wieży, otworzeniu elektroniki, poruszeniu się lub zmiany położenia, GPS
* Megafon i oświetlenie LED
z lokalizacją, powiadomienia na żywo PUSH i SMS, powiadomienia do stacji monitorowania w standardzie SIA-IP.
* Platforma mobilna na kołach z dyszlem na hak i zabezpieczeniami
Rejestracja wideo: Lokalnie 60 dni wstecz, podgląd i ściąganie materiałów przez LTE, LAN lub Wi-Fi.
bocznymi
Polecane akcesoria: Karta LTE simCAM bez limitów ze stałym adresem IP, mobilne zasilanie solarne całoroczne, akumulator wymienny z
ładowarką, karta SIM GSM do powiadomień alarmowych, dodatkowe kamery.

3. Cennik MOBILNYCH WIEŻ CCTV
iCAM-TOWER
CAMSAT 04.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 02.04.2021
l.p.
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Kluczowe funkcje:
Wersja bez kamer i bez NVR – przystosowana do montażu
własnych kamer i rejestratorów.

Parametry techniczne i zawartość

C
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Wieże
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Cena detal
netto

D3

26 860 zł

D3

26 400 zł

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

Parametry i wyposażenie identyczne jak wersji 5MQ3 (6004) lecz nie
zawiera kamer i rejestracji wideo.

iCAM-TOWER 5MQ3
BACK
3.04

6004b

(bez kamer i NVR)
NOWOŚĆ 2021

Wieża zawiera niezbędną elektronikę oraz okablowanie m.in.:
* Okablowanie elektryczne,
* Wysokość 5m
* Przewody zwisowe z zabezpieczeniem i prowadnicami, zabezpieczenie informujące o odłączeniu lub przecięciu przewodów zwisowych.
* miejsce montażowe na 4 kamer IP z PoE w tym:
Na szczycie masztu:
* 1x duża kamera PTZ lub 1x kamera stałopozycyjna
* 4 porty PoE do zasilania kamer IP o budżecie energii do 60W (opcja 90W)
* 3x kamera stałopozycyjna
* system transmisji bezprzewodowej 4G/LTE (2x SIM)
* Miejsce ogrzewane na NVR z SSD
* Wi-Fi
* Zasilanie akumulatorowe 200Ah/12V, 230V AC, 12V DC
* namierzanie GPS
* Automatyczne ładowanie akumulatorów z 230V lub z agregatu
W podstawie masztu:
* Czujniki zabezpieczające wieżę – położenia, wstrząsu, obrotu i otwarcia * sterownik główny wieży odpowiedzialny za zasilanie wszystkich bloków wieży, ochronę sabotażową i powiadomienia alarmowe
* 4G/LTE z transmisją na żywo (2x SIM)
(SMS/PUSH)
* Wi-Fi
* zabezpieczenia nadprądowe i antyprzepięciowe
* automatyczne ładowanie z 230V AC
* Opcja dodatkowe:
* zabezpieczenie magnetyczne drzwi NC oraz zabezpieczenie położenia wieży, GPS
* Zasilanie solarne
* miejsce z atmosferą kontrolowaną >2°C przeznaczone na wbudowanie własnego NVR o wymiarach nie większych niż 520x260x75mm;
* Dodatkowy akumulator 200Ah
dostępne zasilanie dla NVR: 12V DC, 1x LAN (inne wymiary i interfejsy na zamówienie)
* Megafon i oświetlenie LED
* Platforma mobilna na kołach z dyszlem na hak i zabezpieczeniami
UWAGA: brak kamer i NVR. Możliwość zamocowania i podłączenia własnej, dowolnej kamery przez port PoE.
bocznymi.
OSD: Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości
sygnału LTE. OSD wyświetla się na obrazie w kamerach IP Hikvision, Dahua, Axis.
Zasilanie: Akumulator 200Ah 12V z możliwością szybkiej podmiany i z automatycznym ładowaniem z 230V AC. 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. Powiadomienia do stacji monitorowania w standardzie SIA-IP.
Zabezpieczenia: Powiadomienie i alarm po: otworzeniu drzwiczek wieży, otworzeniu elektroniki, poruszeniu się lub zmiany położenia.
Alarm dźwiękowy z automatycznie generowanym komunikatem słownym, zapalenie oświetlenia białego LED, powiadomienia na żywo PUSH i
SMS, powiadomienia do stacji monitorowania w standardzie SIA-IP.
Rejestracja wideo: brak. Specjalne miejsce z kontrolowaną atmosferą >2°C na umieszczenie własnego rejestratora NVR
Inne: Halogeny LED 2x 45W (odpowiednik 2x 200W). Głośnik 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, karta SIM GSM do powiadomień alarmowych, dodatkowe kamery.

iCAM-TOWER 4MQ2
3.05

6003

NOWOŚĆ 2021

Kluczowe funkcje:
Parametry techniczne:
* Wysokość masztu 4m
Wysokość masztu po wysunięciu 4m, bardzo lekka i stabilna konstrukcja z odciągami bezpieczeństwa, pionowe obciążenie maksymalne
* 4 kamery w tym:
masztu na szczycie 25kg, stalowe osłony zabezpieczające kluczowe mechanizmy, miejsca na reklamę.
* 1x PTZ HD z zoomem x25 (200m)
Parametry kamery obrotowej: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x25,
* 3x 100° 4Mpix
oświetlacz IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8~120 mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog, funkcje
* Zasilanie z 230V AC, 12V DC
inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz
* Czujniki zabezpieczające wieżę – położenia, wstrząsu, obrotu i otwarcia pojawienie się / zniknięcie obiektu.
* 4G/LTE z transmisją na żywo
Parametry kamer stałopozycyjnych: 3x 4Mpix, kąt obserwacji 3x100°, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR),
* Wi-Fi
oświetlacz IR na 40m, h.265+, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu, detekcja przekroczenia linii, zniknięcia obiektu.
* Lokalna rejestracja wideo na 14 dni
OSD: Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości
sygnału LTE.
* Opcje dodatkowe:
Zasilanie: Zasilanie z sieci 230V AC, zasilanie z 12V DC.
* Maszt 5m
Transmisja: 4G/LTE, Wi-Fi do szybkiej konfiguracji i pobierania nagrań.
* Rejestracja lokalna na 60 dni
Zabezpieczenia: Powiadomienie i alarm po: otworzeniu drzwiczek wieży, otworzeniu elektroniki, poruszeniu się lub zmiany położenia,
* Rejestracja zdalna na 90 dni
powiadomienia na żywo PUSH i SMS, powiadomienia do stacji monitorowania w standardzie SIA-IP.
* Akumulator 100Ah lub 200Ah
Rejestracja wideo: 14 dni wstecz, podgląd i ściąganie materiałów przez LTE i Wi-Fi oraz przez LAN
* Zasilanie solarne
* Czujniki ruchu w promieniu 6m, megafon
Polecane akcesoria: Karta LTE simCAM bez limitów/ stałe IP, zasilanie solarne całoroczne, akumulator wymienny, karta SIM GSM do
* Platforma mobilna na kołach z dyszlem na hak i zabezpieczeniami
powiadomień alarmowych.
bocznymi

3. Cennik MOBILNYCH WIEŻ CCTV
iCAM-TOWER
CAMSAT 04.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 02.04.2021
l.p.
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iCAM-TOWER 5MQ1
3.06

Zdjęcie

6002

Akcesoria
Wieże
mobilne

Parametry techniczne i zawartość

Rabat

Cena detal
netto

Parametry techniczne:
Wysokość masztu po wysunięciu 5m, stabilna konstrukcja z odciągami bezpieczeństwa, pionowe obciążenie maksymalne masztu na szczycie
100kg, stalowe osłony zabezpieczające kluczowe mechanizmy, miejsca na reklamę. Zestaw zawiera wieżę jako sam element mechaniczny i
nie zawiera elektroniki ani okablowania.

D3

17 990 zł

Parametry techniczne:
Wysokość masztu po wysunięciu 4m, stabilna konstrukcja z odciągami bezpieczeństwa, pionowe obciążenie maksymalne masztu na szczycie
25kg, stalowe osłony zabezpieczające kluczowe mechanizmy, miejsca na reklamę. Zestaw zawiera wieżę jako sam element mechaniczny i
nie zawiera elektroniki ani okablowania.

D3

15 640 zł

D3

3 260 zł

D3

4 980 zł

D3

6 850 zł

Opis i zalety
Kluczowe funkcje:
* Wysokość masztu 5m
* Sama mechanika – nie zawiera elektroniki i okablowania

C
D3

NOWOŚĆ 2021

iCAM-TOWER 4MQ1
3.07

Kluczowe funkcje:
* Wysokość masztu 4m
* Sama mechanika – nie zawiera elektroniki i okablowania

6001

NOWOŚĆ 2021

INNE WERSJE WIEŻY NA ZAPYTANIE

ZASILANIE SOLARNE DO iCAM-TOWER
Zestaw solarny 350W przeznaczony do wspomagania zasilania i
ładowania akumulatorów w iCAM-TOWER.

3.08

7714

iCAM-Solar365
Mobile T350W

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

Parametry techniczne:
* 350W mocy
* 12V DC
* Kompatybilny z akumulatorami żelowymi 12V
* Wymiary panelu po rozłożeniu do kąta 45°: 1750x840x840 [mm]
* Wymiary złożonej konstrukcji do transportu: 1750x1000x280 [mm]
Zawiera: Konstrukcję nośną do montażu do iCAM-TOWER, panel solarny 350W, okablowanie zasilające D=4m, ładowarkę kompatybilną z
iCAM-TOWER, akcesoria montażowe.
Opcje: Mechaniczna osłona zabezpieczająca dookoła krawędzie paneli solarnych przed uderzeniem/zniszczeniem - rama aluminiowa
wystająca 200mm przed konstrukcję z panelami.

Zestaw solarny 600W przeznaczony do wspomagania zasilania i
ładowania akumulatorów w iCAM-TOWER.

3.09

7715

iCAM-Solar365
Mobile T600W

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

Parametry techniczne:
* 600W mocy
* 12V DC
* Kompatybilny z akumulatorami żelowymi 12V
* Wymiary po rozłożeniu do kąta 45°: 2450x1750x1250 [mm]
* Wymiary złożonej konstrukcji do transportu: 2450x1850x370 [mm]
Zawiera: Konstrukcję nośną do montażu do iCAM-TOWER, panele solarne 600W, 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.

3.10

7718

iCAM-Solar365
Mobile T1000W

Zestaw solarny 1000W przeznaczony do wspomagania zasilania i Parametry techniczne:
ładowania akumulatorów w iCAM-TOWER.
* 1000W mocy
* 12V DC
* Przeznaczony do wspomagania zasilania iCAM-TOWER
* Kompatybilny z akumulatorami żelowymi 12V
* Szybki montaż wsuwany do burty wieży
* Wymiary po rozłożeniu do kąta 45°: 2450x2250x1350 [mm]
* Składana, mobilna konstrukcja do łatwego przenoszenia
* Wymiary złożonej konstrukcji do transportu: 2450x2400x370 [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.

AKCESORIA

3.11

3.12

1125

1126

AKU-S100AZ

AKU-S200AZ

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

*
*
*
*

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

C

998 zł

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

*
*
*
*

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

C

1 598 zł

3. Cennik MOBILNYCH WIEŻ CCTV
iCAM-TOWER
CAMSAT 04.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 02.04.2021
l.p.
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Index
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Model

iWirelessPIR-500M

Zdjęcie

3.15

1151

1132

G-LINE Q3

1133

G-LINE Q4

3.19

1110

1111

1 890 zł

C

940 zł

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.

C

2 940 zł

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.

C

3 620 zł

*
*
*
*
*

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

Zawiera wielożyłowe okablowanie w osłonie składanej mechanicznie.
Długość dopasowana do wysokości wieży 5m.
Zakończenia przewodów wtyczkami systemowymi, wielo-pinowymi,
hermetycznymi IP66 pasującymi do wpięcia w skrzynię sterującą oraz w
obudowę na szczycie głowicy.

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, wielo-pinowymi,
hermetycznymi IP66 pasującymi do wpięcia w skrzynię sterującą oraz w
obudowę na szczycie głowicy.

KARTY SIM DO TRANSMISJI CCTV

7703

3.18

C

Megafon do automatycznych komunikatów dźwiękowych oraz
komunikatów dźwiękowych od operatora

Specjalny przewód zwisowy łączący szczyt wieży z podstawą kompatybilny z Q4 i Q1.

3.17

1 630 zł

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

Specjalny przewód zwisowy łączący szczyt wieży z podstawą kompatybilny z Q3, Q2, Q1.

3.16

D2

*
*
*
*
*

LED-45W set

Wieże
mobilne
Cena detal
netto

Parametry techniczne i zawartość

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.

Lekki halogen LED
Zestaw dwóch halogenów z mocowaniem do masztu

Akcesoria

Rabat

Opis i zalety

MEG-25 set

C
D3

simCAM_PA

simCAM_P1R

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

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

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

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

76,miesięcznie

-

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

C

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

Cennik CAMSAT 2021

ZOSTAŃ DYSTRYBUTOREM
INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ CCTV

Nasi klienci: "Jeśli bezprzewodowo to
tylko CAMSAT"

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

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

Logo dystrybutora w filmach
instruktażowych video i filmach
reklamowych produktów
Gotowe treści i zdjęcia w wysokiej
rozdzielczości do katalogów i na strony www
Edytowalne, źródła marketingowe –
przekazanie Dystrybutorom gotowych
materiałów marketingowych do własnej
edycji w formatach edytowalnych np:
Photoshop .psd, CorelDraw .crd Sony Vegas

Dział handlowy nr. wew. 21, 22 i 35
tel. +48 52 387 3658 tel. +48 52 387 5406
tel. +48 52 387 1097
tel. 798 585 208
tel. 518 977 572

