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

Nieustannie wzbogacamy ofertę by
przedstawić jak najbardziej

funkcjonalne rozwiązania CCTV. 
Wszystkie są zainspirowane

potrzebami klientów.
 

NOWOŚCI  2021

Cennik CAMSAT 2021

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

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

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

Całoroczne zasilanie solarne do CCTV 
iCAM-Solar365 przeznaczony do stałych i mobilnych punktów
wideo-monitoringu CCTV bez dostępu do zasilania. 
[cennik nr 6. Zasilanie solarne do CCTV]

ZAWSZE
PROFESJONALNE  I
BEZPRZEWODOWE



C Akcesoria

iCAM Kamery

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

netto 

5.01
1070c

1070d

iCAM-MobileHD II 

BACK MKII

(wersja 2021)

(kompatybilny z 

Hikvision, Dahua, 

Axis, Bosch, ...)

ZASILANY I ŁADOWANY W NOCY Z LATARNI 

DROGOWEJ 230V AC

Mobilny system wideomonitoringu LTE ładowany w nocy z latarni 

oświetleniowej i z wewnętrzną rejestracją wideo na 30 dni – 

wersja BACK bez kamery IP. 

Kluczowe funkcje:

* 4G/LTE – TAK (2xSIM)

* Akumulator – TAK (26Ah, 12-16h z kamerą o mocy do 20W)

* Zapis lokalny wideo na 30 dni

* Zapis przez Internet na rejestratorze/VMS w centrum monitorowania

* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK

* Bardzo szybkie ładowanie akumulatorów w czasie do 6h

* Wejście SOLARNE 

* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK

* Kamera – NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal 

każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision, Bosch, 

Axis...)

Parametry techniczne:  Transmisja Wi-Fi 2,4GHz, 4G/LTE, gniazdo SIM x 2 szt. automatycznie przełączane na silniejszego operatora 

LTE, port LAN z PoE+ x 2 szt., wew. zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu (pamięć 1TB/zapis na minimum 30 dni), 

zasilanie: 230V AC, 12V, 24V DC, lekki akumulator Li-Ion 26 Ah z automatycznym i szybkim ładowaniem np. z latarni drogowej, 

wbudowana ładowarka akumulatora – TAK, akumulator z możliwością ładowania już przy -20°C, adapter mechaniczny do 

zamontowania dowolnej kamery PTZ IP, błyskawiczny montaż wsuwany zabezpieczony zamkiem, transparentny dla połączenia między 

kamerą a centrum monitorowania/VMS, zewnętrzny IP66, port hermetyczny do szybkiego podłączenia dodatkowych akumulatorów 

iCAM-Battery230, wej. do zasilania SOLARNEGO.

Zabezpieczenia transmisji: OpenVPN, ZeroTier VPN, IPsec: IKEv1, IKEv2; GRE-Tunel, X.509, WPA2-Enterprise, SYN-FIN, SYN-RST, 

X-mas, NULL flagi, FIN.  

Nowe parametry techniczne wersji 2021: 

* Pojemniejszy akumulator, zasilanie z panelu solarnego, OSD: Wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, 

stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia LTE; Wi-Fi, brak radiolini 5GHz. 

Parametry kamery: nie zawiera kamery. Wersja dla dystrybutorów CCTV – zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta.

Czas pracy na samym akumulatorze: zależny od poboru mocy kamery – do 12-16h

Czas ładowania: <6h

Zawiera: iCAM-MobileHD II BACK MKII, pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. akcesoria montażowe x 

1 szt.

Polecane akcesoria: Dodatkowy akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, 

Avigilion, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE simCAM; pilot RC; GPS; skrzynia 

iCAM-BOX.

W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.

iCAM        13 800 zł 

5.02 1071b

iCAM-MobileHD II

X25 MKII 

(wersja 2021)

TOP – Produkt 

bardzo popularny

Mobilna, obrotowa kamera wideomonitoringu LTE ładowana w 

nocy z latarni oświetleniowej.

Kluczowe funkcje:

* jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII

* Kamera – TAK (obrotowa PTZ z zoom x25, zoom 200m, IR 100m)

Parametry wspólne: identyczne jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII (1070).

Parametry kamery obrotowej: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny 

x25 (200m), oświetlacz IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8~120mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, 

usuwanie mgły, Auto Tracking, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie 

się / zniknięcie obiektu.

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613m, obserwacja: 646m, rozpoznanie: 323m, identyfikacja: 161m.

Zawiera: iCAM-MobileHD II BACK, kamera PTZ x 1 szt., pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., 

akcesoria montażowe x 1 szt.

iCAM        15 800 zł 

5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do 

monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.

CAMSAT 01.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%

cennik ważny od 25.01.2021

Gotowe zestawy wideomonitoringu – jednostka główna z kamerami

KAMERY MOBILNE ZASILANE I ŁADOWANE W NOCY Z LATARNI DROGOWEJ 230V AC

PARAMETRY WSPÓLNE DLA CAŁEJ RODZINY KAMER iCAM-MobileHD II 

Parametry techniczne: Transmisja Wi-Fi 2,4GHz, 4G/LTE, gniazdo SIM x 2 szt. automatycznie przełączane na silniejszego operatora LTE, port LAN z PoE+ x 2 szt., wewnętrzny zapis wideo z niską kompresją 

o wysokiej jakości obrazu (pamięć 1TB / zapis na minimum 30 dni), zasilanie: 230V AC, 12V, 24V DC, lekki akumulator Li-Ion 26Ah z automatycznym i szybkim ładowaniem np. z latarni drogowej, wbudowana 

ładowarka akumulatora – TAK, akumulator z możliwością ładowania już przy -20°C, adapter mechaniczny do zamontowania dowolnej kamery PTZ IP, błyskawiczny montaż wsuwany zabezpieczony zamkiem, 

transparentny dla połączenia między kamerą a centrum monitorowania/VMS, zewnętrzny IP66. Port hermetyczny do szybkiego podłączenia dodatkowych akumulatorów iCAM-Battery230, wejście do zasilania 

SOLARNEGO.

Zabezpieczenia transmisji: OpenVPN, ZeroTier VPN, IPsec: IKEv1, IKEv2; GRE-Tunel, X.509, WPA2-Enterprise, SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flagi, FIN.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 12h lub do 24h pracy z dodatkowym modułem iCAM-Battery230.

Opcja: Dodatkowy akumulator iCAM-Battery230, detekcja wystrzału i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis twarzy, detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m, czujnik PIR z 

automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu.

Nowe parametry techniczne wersji 2021: 

* wejście do zasilania solarnego, pojemniejszy akumulator 26Ah, OSD: wyświetlanie w obrazie wideo informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia 

LTE; Wi-Fi, brak radiolini 5GHz.

iCAM-MobileHD II 
 Kamery mobilne 4G/LTE doładowywane w nocy z LATARNI.

z akumulatorem litowym 26Ah oraz rejestracją wideo na 30 dni.

Przystosowana do zasilania 230V z latarni drogowych.

 Bez kamery – jednostka główna do podłączenia dowolnej kamery IP

Modele



C Akcesoria

iCAM Kamery

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

netto 

5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do 

monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.

CAMSAT 01.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%

cennik ważny od 25.01.2021

5.03 1072

iCAM-MobileHD II

SPECIAL ANPR

NOWOŚĆ 2021

Mobilna kamera LTE, ładowana w nocy z latarni oświetleniowej i 

z wykrywaniem tablic rejestracyjnych.

Kluczowe funkcje:

* jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII

* Kamera – TAK (zapis 10 000 tablic rejestracyjnych, powiadomienia o 

poszukiwanym numerze na SMS, email, aplikację, kamera stała z zoom, 

IR 40m)

Parametry wspólne:  identyczne jak w iCAM-MobileHD II BACK MKII (1070).

Parametry kamery: ANPR – detekcja i zapis tablic rejestracyjnych, czarna i biała lista numerów rejestracyjnych, natychmiastowe 

powiadomienia SMS/mail/aplikacji.

Wskaźnik przechwytywania tab. rej. > 98%, dokładność rozpoznawania kierunku ruchu pojazdu > 96%, wykrywanie braku tablicy 

rejestracyjnej, biała/czarna lista do 10 tysięcy pojazdów zapisana w kamerze, odczyt tablic rejestracyjnych motocykli. Bardzo szybki 

WDR 140db, przetwornik 1/1,8" 2MPix, kolor: 0,003Lux, zoom sterowany zdalnie 2,8~12 mm, kąt widzenia regulowany: poziomo: 

102°-39°, pionowo: 50°-22°. IR 40m, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie 

obiektu.

Zawiera: iCAM-MobileHD II BACK, kamera x 1 szt., pamięć 1TB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria 

montażowe x 1 szt.

iCAM        17 640 zł 

5.04 1090

iCAM-MiniHD II 

BACK

(wersja 2021)

(kompatybilny z 

Hikvision, Dahua, 

Axis, Bosch, ...)

ZASILANIE Z CIĄGŁEGO 230V AC

Mobilny system wideomonitoringu LTE z 230V zasilaniem 

awaryjnym na 6h – wersja BACK bez kamery IP

Kluczowe funkcje:

* 4G/LTE – TAK (2xSIM)

* Wi-Fi

* Akumulator – TAK (6h)

* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK

* Zapis na SD w kamerze i przez Internet na rejestratorze/VMS w 

centrum monitorowania

* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK

* Kamera – NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal 

każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision, Axis, 

Bosch...)

Najważniejsze parametry: 4G/LTE, Wi-Fi, gniazdo SIM x 2 szt. automatycznie przełączane na silniejszego operatora LTE, port LAN z 

PoE+ x 2 szt., wew. zapis wideo na 14 dni, zasilanie: 230V AC, 12V, akumulatorowe podtrzymanie 17Ah na 6h z automatycznym 

ładowaniem, wbudowana ładowarka akumulatora – TAK, akumulator z możliwością ładowania już przy -20°C, adapter mechaniczny do 

zamontowania dowolnej kamery PTZ IP, błyskawiczny montaż wsuwany zabezpieczony zamkiem, transparentny dla połączenia między 

kamerą a centrum monitorowania/VMS, zewnętrzny IP66, wej. zasilania SOLARNEGO, nie zawiera kamery.

Zabezpieczenia transmisji: OpenVPN, ZeroTier VPN, IPsec: IKEv1, IKEv2; GRE-Tunel, X.509, WPA2-Enterprise, SYN-FIN, SYN-RST, 

X-mas, NULL flagi, FIN.

Nowe parametry wersji 2021: 

* możliwość zasilania z systemu solarnego; Wi-Fi;, możliwość wyświetlania w obrazie wideo OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym, 

stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia LTE; pojemniejszy akumulator 17Ah.

Parametry kamery: nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnej marki.

Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt.  akcesoria montażowe x 1 szt.

Polecane akcesoria:  Dodatkowy akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, 

Avigilion, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter montażowy do kamer tubowych; karta LTE simCAM; pilot RC; GPS; skrzynia 

iCAM-BOX; Wi-Fi.

W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.

iCAM          4 960 zł 

 iCAM-MiniHD II

Kamery mobilne 4G/LTE zasilane z 230V AC, z zapisem wideo na 14 dni oraz z awaryjnym podtrzymaniem zasilania do 6h.

Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo-monitorowania z dostępem do ciągłego zasilania lub zasilane z iCAM-Battery

Gotowe zestawy wideomonitoringu – jednostka główna z kamerami

ZASILANIE Z CIĄGŁEGO 230V AC

PARAMETRY WSPÓLNE DLA CAŁEJ RODZINY KAMER iCAM-Mini II 

Najważniejsze parametry: 4G/LTE, Wi-Fi,  gniazdo SIM x 2 szt. automatycznie przełączane na silniejszego operatora LTE, port LAN z PoE+ x 2 szt., wew. zapis wideo na 14 dni, zasilanie: 230V AC, 12V, 

akumulatorowe podtrzymanie zasilania 17Ah na 6h z automatycznym ładowaniem, wbudowana ładowarka akumulatora – TAK, akumulator z możliwością ładowania już przy -20°C, adapter mechaniczny do 

zamontowania dowolnej kamery PTZ IP, błyskawiczny montaż wsuwany zabezpieczony zamkiem, transparentny dla połączenia między kamerą a centrum monitorowania/VMS, zewnętrzny IP66, wej. zasilania 

SOLARNEGO, nie zawiera kamery.

Zabezpieczenia transmisji: OpenVPN, ZeroTier VPN, IPsec: IKEv1, IKEv2; GRE-Tunel, X.509, WPA2-Enterprise, SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, NULL flagi, FIN.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h lub do 20h pracy z dodatkowym modułem iCAM-Battery230.

Nowe parametry wersji 2021: 

* możliwość zasilania z systemu solarnego; Wi-Fi; możliwość wyświetlania w obrazie wideo OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym, stanie i napięciu akumulatora, ładowaniu, sabotażu, jakości połączenia LTE; 

pojemniejszy akumulator 17Ah.

Opcja: Dodatkowy akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, detekcja wystrzału i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis twarzy, detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m, 

czujnik PIR z automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu.

 Bez kamery – jednostka główna do podłączenia dowolnej kamery IP



C Akcesoria

iCAM Kamery

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

netto 

5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do 

monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.

CAMSAT 01.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%

cennik ważny od 25.01.2021

5.05 1092

iCAM-MiniHD II

X25

(z kamerą PTZ)

Mobilna kamera obrotowa LTE do wideomonitoringu miejskiego z 

zasilaniem awaryjnym na 6h.  

Kluczowe funkcje:

* jak w iCAM-MiniHD II BACK

* Kamera – TAK (PTZ z zoom x25, IR 100m)

Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090).

Parametry kamery: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x25 (200m), 

oświetlacz IR na 100 m, h.265+, obiektyw: 4,8~120 mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, usuwanie 

mgły, Auto Tracking, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / 

zniknięcie obiektu. 

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613m, obserwacja: 646m, rozpoznanie: 323m, identyfikacja: 161m.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h

Zawiera:  iCAM-MiniHD II BACK, kamera PTZ  x1, pamięć SD128GB x 1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 

szt.,  akcesoria montażowe x 1 szt.

iCAM          7 290 zł 

5.06 1093b

iCAM-Mini II X25 

Duplex DOME-4M

(z kamerą PTZ oraz 2 

stałymi 4Mpix)

Mobilna kamera obrotowa LTE do wideomonitoringu miejskiego z 

zasilaniem awaryjnym na 6h oraz z dodatkowymi kamerami 

bocznymi. 

Pozwala na obserwację dużego terenu oraz na szczegółową analizę 

odległych miejsc.

Kluczowe funkcje:

* jak w iCAM-MiniHD II BACK

* Kamera – TAK (2 kamery stałopozycyjne 4 Mpix, IR 40m, 1 kamera 

PTZ 2Mpix, x25, IR 100m)

* ZASILANY Z 230V AC / 12V DC

Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090).

Parametry kamery PTZ: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux (kolor), 0,001 Lux (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz IR 

na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8~120mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, usuwanie mgły, funkcje 

inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu.

Parametry kamer stałopozycyjnych: 2x 4Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny 

x4, oświetlacz IR na 40m, h.265+, obiektyw: 2,8~12 mm moto zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu, 

przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu.

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613m, obserwacja: 646m, rozpoznanie: 323m, identyfikacja: 161m.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h

Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera PTZ x 1 szt., kamera Hikvision stałopozycyjna x 2 szt., pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, 

gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.

iCAM          9 980 zł 

5.07 1094

iCAM-Mini II 

Triplex DOME-4M

(z 3 kamerami 

stałymi)

Mobilna kamera LTE 3x90° do wideomonitoringu miejskiego z 

zasilaniem awaryjnym na 6h

Przeznaczony do stałej obserwacji szerokiego terenu 270°

Kluczowe funkcje:

* jak w iCAM-MiniHD II BACK

* Kamera – TAK (3 kamery stałopozycyjne 4Mpix, IR 40m)

Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090).

Parametry kamery: 3x 4Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR 

na 40m, h.265+, obiektyw: 2,8~12mm motor zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu, usuwanie mgły, 

funkcje inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu.

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 193m, obserwacja: 77m, rozpoznanie: 39m, identyfikacja: 19m.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h

Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera x 3 szt., pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1szt., 

akcesoria montażowe x1 szt.

iCAM          8 680 zł 

5.08 1096

iCAM-Mini II

SPECIAL ANPR

NOWOŚĆ 2021

Mobilna kamera LTE z zaawansowanymi funkcjami 

automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

Kluczowe funkcje:

* jak w iCAM-MiniHD II BACK

* Kamera – TAK (zapis 10 000 tablic rejestracyjnych, powiadomienia o 

poszukiwanym numerze na SMS, email, aplikację, kamera stała z zoom, 

IR 40m)

Parametry wspólne: Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090).

Parametry kamery: detekcja i zapis tablic rejestracyjnych, czarna i biała lista numerów rejestracyjnych a natychmiastowym 

powiadomieniem SMS/mail/aplikacji, 

Wskaźnik przechwytywania tab. rej. > 98%, Dokładność rozpoznawania kierunku ruchu pojazdu > 96%, Wykrywanie braku tablicy 

rejestracyjnej, Biała/czarna lista do 10 tysięcy pojazdów zapisana w kamerze, odczyt tablic rejestracyjnych motocykli. Bardzo szybki 

WDR 140db, Przetwornik 1/1.8" 2MP, Kolor: 0.003Lux, zoom sterowany zdalnie 2.8~12 mm, kąt widzenia regulowany: poziomo: 102°-

39°, pionowo: 50°-22°. IR40m, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie 

obiektu.

Zawiera: iCAM-Mini II BACK, kamera x 1 szt., pamięć SD128GB x 1szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., 

akcesoria montażowe x 1 szt.

iCAM          9 980 zł 

5.09 1097

iCAM-Mini II 4K

NOWOŚĆ 2021

(z kamerą 4K – 

8Mpix)

Mobilna kamera LTE o bardzo wysokiej rozdzielczości 4k z 

zasilaniem awaryjnym na 6h

Przeznaczony do stałej obserwacji terenu o kącie 100° w wysokiej 

rozdzielczości 4K (8Mpix – 3840x2160pix).

Kluczowe funkcje:

* jak w iCAM-MiniHD II BACK

* Kamera – TAK (kamera stałopozycyjna 4 Mpix, IR 50m)

Parametry techniczne:  Identycznie jak w iCAM-MiniHD II BACK (1090).

Parametry kamery: 8Mpix 3840x2160p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 

50m, h.265+, obiektyw: 2,8~12mm motor zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu, usuwanie mgły, 

funkcje inteligentnej analizy obrazu: przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, pojawienie się / zniknięcie obiektu

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 228m, obserwacja: 91m, rozpoznanie: 46m, identyfikacja: 23m.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 6h

Zawiera: iCAM-MiniHD II BACK, kamera x 1 szt., pamięć SD128GB x 1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., 

akcesoria montażowe x 1 szt.

iCAM          7 680 zł 

Modele



C Akcesoria

iCAM Kamery

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

netto 

5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do 

monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.

CAMSAT 01.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%

cennik ważny od 25.01.2021

5.10 1123

iCAM-MiniHD I 

BACK

(wersja 2021)

(kompatybilny z 

Hikvision, Dahua, 

Axis, Bosch, ...)

ZASILANIE Z ZASILACZA 48V

Mobilny, miniaturowy system wideo monitorowania LTE – wersja 

BACK bez kamery IP

Kluczowe funkcje:

* 4G/LTE – TAK (2xSIM)

* Wi-Fi

* Akumulator – NIE

* Zapis na SD w kamerze i przez Internet na rejestratorze/VMS w 

centrum monitorowania

* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK

* Kamera – NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal 

każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision, Axis, 

Bosch...)

Najważniejsze parametry: Transmisja 4G/LTE, gniazdo 2x SIM, 1x port LAN z PoE+, zasilanie PoE48V, adapter mechaniczny do 

zamocowania kamery podwieszanej PTZ Dahua i Hikvision, gniazdo szybkiego montażu na słupie/ścianie, IP66, nie zawiera kamery.

Nowe parametry wersji 2021: 

* możliwość zasilania z systemu solarnego, Wi-Fi, możliwość wyświetlania w obrazie wideo OSD informacji o: zdarzeniu alarmowym, 

stanie i napięciu zasilania, sabotażu, jakości połączenia LTE.

Parametry kamery: nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnej marki.

Zawiera: iCAM-MiniHD I BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt. zasilacz PoE48V, akcesoria montażowe x 1 

szt.

Opcja: Akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, detekcja wystrzału i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis 

twarzy, detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m, czujnik PIR z automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu.

W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.

iCAM          3 280 zł 

5.11 1124

iCAM-MiniHD I X4 

(wersja 2021)

(z kamerą PTZ)

ZASILANIE Z ZASILACZA 48V

Mobilna, miniaturowa kamera obrotowa LTE

Kluczowe funkcje:

* 4G/LTE – TAK (2xSIM)

* Wi-Fi

* Akumulator – NIE

* Zapis lokalny 14 dni

* Zapis przez Internet na rejestratorze/VMS w centrum monitorowania

* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK

* Kamera – TAK

Najważniejsze parametry: Identycznie jak w iCAM-MiniHD I BACK (1123).

Parametry kamery: 4Mpix, Dzień/Noc, czułość: 0,05 Lux/F1,6 (kolor), 0,01 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x4 na 50m, oświetlacz 

IR – NIE, h.264, obiektyw regulowany: 2,8~12 mm motozoom, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR. 

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110m, obserwacja: 45m, rozpoznanie: 22m, identyfikacja: 10m.

Zawiera: iCAM-MiniHD I BACK, kamera PTZ x1 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., zasilacz DC 48V, 

akcesoria montażowe x 1 szt.

Opcja: Akumulator iCAM-Battery230, zasilanie solarne, detekcja wystrzału i gwałtownej zmiany poziomu audio, detekcja i zapis 

twarzy, detekcja człowieka lub pojazdu, zoom na 300m lub 500m, czujnik PIR z automatycznym zbliżeniem kamery na obszar ruchu.
iCAM          4 980 zł 

 iCAM-MiniHD I
Najmniejsze kamery mobilne LTE 

Przeznaczone do szybkiego uruchomienia punktów wideo-monitorowania z dostępem do ciągłego zasilania lub zasilane z iCAM-Battery

 Bez kamery - Jednostka główna do podłączenia dowolnej kamery IP

Gotowe zestawy wideomonitoringu - jednostka główna z kamerami
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5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do 

monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.

CAMSAT 01.2021
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5.12 1080

iCAM-PowerHD 

BACK

(kompatybilny z 

Hikvision, Dahua, ...)

ZASILANY Z WBUDOWANEGO AKUMULATORA LUB 12V DC

Mobilny system operacyjnego wideomonitorowania LTE z 

własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności – bez 

kamery IP

Przeznaczony do szybkiego uruchomienia w dowolnym miejscu bez 

źródła zasilania. Do zastosowania operacyjnego dla służb specjalnych, 

wojska i wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do zasilania. 

Kluczowe funkcje:

* 4G/LTE – TAK (2x SIM)

* Akumulator – TAK (na 3 doby)

* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – NIE

* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK

* Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua – TAK

* Kamera – NIE (przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal 

każdej kamery PTZ IP takich marek jak: Dahua, Hikvision...)

Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, gniazdo SIM x 2 szt., port LAN z PoE+ x 2 szt., zasilanie: akumulatorowe, 12V, 24V DC; 

lekki, wymienny akumulator Li-Ion 68Ah; CAM-OFF i StandBy sterowany SMSem, detekcja demontażu z powiadomieniem SMS, 

adapter mechaniczny do zamontowania dowolnej kamery PTZ IP Hikvision i Dahua, błyskawiczny montaż wsuwany, transparentny dla 

połączenia pomiędzy kamerą a VMS, wbudowana ładowarka akumulatora – NIE,  zewnętrzny IP66.

Parametry kamery: nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta.

Czas pracy na samym akumulatorze zależny od poboru prądu przez kamerę IP [moc kamery]:

* <4W: do 105h lub do 200h pracy z dodatkowym iCAM-Battery

* <8W: do 72h lub do 144h pracy z iCAM-Battery

* <12W: do 57h lub do 100h pracy z iCAM-Battery

* <18W: do 42h lub do 80h pracy z iCAM-Battery

Zawiera: iCAM-PowerHD BACK, ładowarkę Li-ION, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 

szt.

Polecane akcesoria:  Adapter montażowy do kamer: Bosch, Axis, Avigilion, Novus, UNV, IDIS, Flir, GANZ i innych; adapter  

montażowy do kamer tubowych; karta LTE SIMcam; pilot RC; GPS; skrzynia iCAM-BOX; Wi-Fi.

W przypadku dostarczenia kamery IP do CAMSAT produkt odeślemy w pełni uruchomiony i gotowy do pracy.

iCAM        14 800 zł 

5.13 1081

iCAM-PowerHD

X4 LTE

(z kamerą PTZ) 

ZASILANY Z WBUDOWANEGO AKUMULATORA LUB 12V DC

Mobilny system operacyjnego wideo monitorowania LTE z 

własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności na 3 

doby i z kamerą obrotową PTZ.  

Kluczowe funkcje:

* jak w iCAM-PowerHD BACK

* Kamera – TAK (PTZ z zoom x4)

* Zapis wideo na 14 dni

Parametry techniczne: Identycznie jak w iCAM-PowerHD BACK (1080).

Parametry kamery: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,05 Lux/F1,6 (kolor), 0,01 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x4, oświetlacz IR 

– NIE, h.264, obiektyw regulowany: 2.8~12 mm motozoom, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, DWDR, 

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości: 110 m, Obserwacja: 45 m, Rozpoznanie: 22 m, Identyfikacja:10 m.

Czas pracy: do 72h lub do 144h pracy z dodatkowym modułem iCAM-Battery

Zawiera: iCAM-PowerHD BACK, kamerę obrotową PTZ , ładowarkę sieciową Li-ION, pamięć SD128GB, anteny, gniazdo szybkiego 

montażu GE-Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.
iCAM        15 900 zł 

5.14 1082

iCAM-PowerHD

X30 IR150 LTE

(z kamerą PTZ)

ZASILANY Z WBUDOWANEGO AKUMULATORA LUB 12V DC

Mobilny system operacyjnego wideo monitorowania LTE z 

własnym zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności na 2 

doby 

Kluczowe funkcje:

* jak w iCAM-PowerHD BACK

* Kamera – TAK (PTZ z zoom x30 na 300m, IR 150m)

* Zapis wideo na 14 dni

Parametry: identyczne jak w iCAM-PowerHD BACK (1080).

Parametry kamery: kamera obrotowa PTZ, 2Mpix, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom 

optyczny x30 na 300m, oświetlacz IR na 150m, h.265+, obiektyw regulowany: 4,5~135mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D 

DNR, WDR 120dB, RoI, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, wykrycie przekroczenia wirtualnej linii, 

wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu, rejestracja największego ruchu (ślad na mapie 

ciepła).

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1862m, obserwacja: 744m, rozpoznanie: 372m, identyfikacja: 186m.

Czas pracy: 48h lub 96h pracy z dodatkowym modułem iCAM-Battery.

Zawiera: iCAM-PowerHD BACK, kamerę obrotową PTZ, ładowarkę Li-ION, pamięć SD128GB, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-

Mobile II x 1 szt.  akcesoria montażowe x 1 szt.

iCAM        16 900 zł 

 Bez kamery – jednostka główna do dowolnej kamery IP

Gotowy zestaw – jednostka główna z kamerami

 iCAM-PowerHD  

Kamery mobilne 4G/LTE do zadań OPERACYJNYCH 

zasilane z wymiennego akumulatora litowego o pojemności aż 68Ah
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5.15 1128

Solar+ (iCAM) Opcja umożliwiająca zasilanie iCAM z zasilania solarnego

Kompatybilny z:

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

* CaseCAM-PRO

* iCAM-Tower

Polecane systemy zasilania solarnego do kamer iCAM:

* iCAM-Solar365 MOBILE M15W68J light (nr index 7713) 

* iCAM-Solar365 MOBILE M25W68J light ( nr index 7712)

* iCAM-Solar365 MOBILE M15W100AZ (nr index 7711)

* iCAM-Solar365 MOBILE M25W100AZ (nr index 7710)

* Dowolny system z serii iCAM-Solar365

C             380 zł 

5.16 1370

iWirelessPIR-500M Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR o zasięgu radiowym 500m 

NLOS, wywołujący najazd kamery w obszar detekcji

Kompatybilny z:

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

* CaseCAM-PRO

* iCAM-Tower

Parametry: Detekcja 12m/120°, zasilanie bateryjne 3,6V na 6 miesięcy, zewnętrzna IP65, zasięg radiowy NLOS 500m, LOS 

1000m, stalowa konstrukcja odporna na uderzenia i zabezpieczana zamkiem, powiadomienie sabotażowe o demontażu / otwarciu. 

Zawiera: Czujnik PIR x 1 szt. odbiornik radiowy z wyjściem NO x 1szt.

D2          1 630 zł 

5.17 1150

MEG-25 set Megafon ostrzegawczy do automatycznych komunikatów 

dźwiękowych oraz komunikatów online od operatora

Opcja dostępna z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

* Moc maksymalna 25W 

* Przeznaczony do niskich temeratur -20° i IP65

* Waga: 3kg

* Mocowanie do kamer iCAM
C          1 890 zł 

5.18 1151

LED-20W set Lekki halogen ostrzegawczy LED do kamer mobilnych

Zestaw dwóch halogenów z mocowaniem do kamer iCAM

Opcja dostępna z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

* 12V DC

* Moc maksymalna 2x20W (odpowiednik 2x100W)

* Przeznaczony do niskich temperatur -20° i IP66

* Waga: 2x 700g

* Mocowanie do iCAM
C             790 zł 

5.19 1100

iCAM-Adapter

Nr opcji 00 64

Opcja dostępna z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

Adapter montażowy do kamer dowolnej firmy np.: Bosch, Novus, Axis, UNV, Avigilon, itd.

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

PTZ różnych marek. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT. -

Wycena 

indywidualna.

 Zależy od modelu i 

marki kamery

5.20 1101

RemoteControl

Nr opcji 00 43

Opcja dostępna z:

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

* iCAM-Tower

* CaseCAM-PRO

Pilot radiowy do systemów iCAM

Pilot radiowy do zdalnego wyłączania/włączania kamery o zasięgu 10 m. Umożliwia znaczące wydłużenie czasu pracy z 

akumulatorem poprzez wyłączenie jej w okresie nieużytkowania. Opcja zawiera pilot RC oraz moduł sterujący.

   

C             680 zł 

5.21 1102

iMount-Triplex

Nr opcji 00 60

Opcja dostępna z:

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

Adapter montażowy do 3 kamer stałopozycyjnych

Adapter umożliwia montaż 3 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj dział 

techniczny CAMSAT. C             560 zł 

5.22 1103

iMount-Duplex

Nr opcji 00 61

Opcja dostępna z:

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

Adapter montażowy do 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych

Adapter umożliwia montażu 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność 

pytaj dział techniczny CAMSAT. 
C             560 zł 

5.23 1104

GeoSecurity

Nr opcji 00 29

Opcja dostępna z:

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

Geolokalizacja GPS kamery z systemem powiadomienia opuszczenia strefy

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

użytkownika np. jeśli kamera opuści strefę montażu (działa przez LTE). C             980 zł 

Opcje 

rozszerzające funkcjonalność kamer mobilnych
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5.24 1105

Lock

Nr opcji 00 31

Opcja dostępna z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

Zamek, kłódka do zabezpieczenia kamery przed niepowołanym demontażem

C               58 zł 

5.25 1106

StandBy

Nr opcji 00 42

Opcja dostępna z:

* iCAM-PowerHD

Tryb StandBy aktywowany SMSem

Tryb specjalnego oszczędzania baterii w kamerze aktywowany SMSem (wydłuża znacząco czas pracy na zasilaniu 

akumulatorowym), Sterowanie odbywa się poprzez wysłanie rozkazu poprzez SMS. -
wycena 

indywidualna

5.26 1107

RALcolor

Nr opcji 00 49

Opcja dostępna z:

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

Wybrany kolor iCAM

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

   

-
wycena 

indywidualna

5.27 1108

Wifi

Nr opcji 00 24

Opcja dostępna z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

Wi-Fi o zasięgu 50 m pracujące w pasmie 2,4ghz do systemów iCAM i iConstruction

Transmisja bezprzewodowa Wi-Fi do bezprzewodowej konfiguracji systemu. Umożliwia: podgląd, sterowanie, przeglądanie i 

ściąganie archiwum oraz zarządzanie systemem.

   

C             380 zł 

5.28 1109

Rec2T

Nr opcji 00 20

Opcja dostępna z:

* iCAM-MobileHD II

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

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

   

C             552 zł 

 76,- miesięcznie 

 

Opcje:

 300SMS:

+40,-/mc

100SMS:

+25,-/mc

 890,- za rok 

Opcje:

 300 SMS: +480zł 

netto

100 SMS: +300zł 

netto

5.31 1112

iCAM-Magnetic 

STAND

Nr opcji 00 62

Kompatybilny z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

Statyw magnetyczny dla kamery iCAM na dach samochodu

Mocny statyw magnetyczny do kamer mobilnych z serii iCAM oraz iConstruction. Statyw magnetyczny przeznaczony do 

zamontowania na dachu samochodu. 
iCAM          3 460 zł 

5.32 1113

iCAM-Battery

Nr opcji 00 27

Kompatybilny z:

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

* Dowolną kamerą IP PoE

Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION)

Zewnętrzny, lekki akumulator IP66 przystosowany do zasilania systemów kamer mobilnych z serii:

• iCAM-MobileHD II  - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 200% (od 24-32h)

• iCAM-PowerHD - zwiększa czas pracy na zasilaniu akumulatorowym o 100% (od 48 -140h) 

• iCAM-MiniHD - umożliwia zasilanie akumulatorowe systemu iCAM-MiniHD na 24-72h ciągłej pracy

iCAM          4 980 zł 

5.33 1114

iCAM-Battery230 

Nr opcji 00 63

Kompatybilny z:

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

* Dowolną kamerą IP PoE

iCAM-Battery230 - Moduł zewnętrzny dodatkowego zasilania akumulatorowego (Li-ION) z automatycznym 

ładowaniem np. z latarni oświetleniowej 230V

Dodatkowy moduł akumulatorowy pozwalający na przedłużenie pracy o 100% czyli czas pracy kamery standardowej x2. Dodatkowo 

może być ładowany automatycznie z latarni oświetleniowej 230V w bardzo krótkim czasie. Dzięki modułowi iCAM-Battery230 

otrzymamy kamerę mobilną iCAM-MobileHD II o czasie ciągłej pracy na akumulatorze przez 14-18h. 

iCAM          5 980 zł 

5.34 1129

iCAM-Cage Kompatybilny z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

* dowolną kamerą CCTV

Klatka ochronna przeznaczona do ochrony kamer CCTV oraz kamer z serii iCAM oraz iConstruction-CAM

Wandaloodporna konstrukcja ze stali ocynkowanej wyposażona w system szybkiego montażu na słupie albo ścianie.

Waga: 2,5kg, wymiary: 486x493x706 [mm]
C             890 zł 

5.29 1110

simCAM_PA

abonamentowa

Karta SIM LTE do kamer – operator Plus PL

* Bez limitu transmisji

* Stały adres IP

* Otwarty dostęp z zewnątrz

* Opłata miesięczna – abonament dla firm i instytucji

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

-

5.30 1111

simCAM_P1R

roczna

Karta SIM LTE do kamer – 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

C

Akcesoria

 do kamer mobilnych



C Akcesoria

iCAM Kamery

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

netto 

5. Cennik kamer mobilnych PRO przeznaczonych do 

monitoringu miejskiego oraz dla straży miejskich i służb specjalnych.

CAMSAT 01.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%

cennik ważny od 25.01.2021

5.35 1115

iCAM-BOX

Nr opcji 00 48

Kompatybilny z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

Mocna skrzynia transportowa do systemów mobilnych: iCAM i iConstruction z wypełnieniem z pianki.

Umożliwia bezpieczny transport i przechowywanie kamer mobilnych.

Wymiary: 60x50x35 [cm]

Inne wymiary dostępne na zamówienie.
C          1 280 zł 

5.36 1116

Gniazdo GE-Mobile 

II

Nr opcji 00 52

Kompatybilne z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza montażowego kamery mobilnej iCAM II. Możliwość przykręcenia do ściany lub 

przypięcia opaskami stalowymi do słupa 80-160 mm

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

umożliwia bardzo szybkie przemieszczanie i montaż kamer iCAM w nowej lokalizacji.
C             290 zł 

5.37 1117

iCAM-TVRec

Nr opcji 00 26

Kompatybilny z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

Internetowy odbiornik HDMI dla 4 kamer iCAM

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

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

W zestawie: iCAM-TVRec, zasilacz. x 1 szt

iCAM             980 zł 

5.38 1118

PTZ-Keyboard

Nr opcji 00 50

Kompatybilna z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

Klawiatura sterująca kamerą PTZ

Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM.

   

-
wycena 

indywidualna

5.39 1119

PTZ-

Keyboard/Video

Nr opcji 00 51

Kompatybilna z:

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD I i II

Klawiatura sterująca kamerą PTZ z podglądem Video

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

wycena 

indywidualna

5.40 1131

iCAM-AKU26 Kompatybilny z:

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-Battery230

Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-MobileHD I i II o pojemności 26Ah

Specjalny, lekki akumulator o czasie pracy do 12-16h i przeznaczony do pracy w temperaturach ujemnych -30°C +55°C.  

Specjalistyczny akumulator o możliwości ładowania w temperaturach ujemnych -20°C +55°C. Żywotność ponad 5000 cykli 

ładowania przy spadku pojemności do 80%. Akumulator szybkowymienny w systemach iCAM-MobileHD oraz iCAM-MobileHD II

C          1 360 zł 

5.41 1121

iCAM-AKU64

Nr opcji 00 54

Kompatybilny z:

* iCAM-PowerHD

* iCAM-Battery

Lekki akumulator Li-ION do zasilania systemu iCAM-PowerHD oraz iCAM-Battery.

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

-10°C+55°C. Temperatura ładowania 0°C+55°C.  Akumulator szybkowymienny w systemach iCAM-PowerHD i iCAM-Battery.
C          2 900 zł 



ZOSTAŃ  DYSTRYBUTOREM
INNOWACYJNYCH  ROZWIĄZAŃ  CCTV

Cennik CAMSAT 2021

Nasi klienci: "Jeśli bezprzewodowo to
tylko CAMSAT" 

Wysokie rabaty na europejskim poziomie

Nieodpłatną dostawę głównych produktów

demonstracyjnych

24h/7 – wsparcie techniczne przez 24h i 7 dni

w tygodniu

3 letnią, pełną gwarancję na główne

produkty CAMSAT

Przekierowanie klientów z danego regionu

dystrybucji

Udział w projektach - "Camsat od ręki - 

 zapłacisz jak sprzedaż"

Logo dystrybutora w filmach
instruktażowych video i filmach

reklamowych produktów

Gotowe treści i zdjęcia w wysokiej

rozdzielczości do katalogów i na strony www

Edytowalne, źródła marketingowe –

przekazanie Dystrybutorom gotowych

materiałów marketingowych do własnej

edycji w formatach edytowalnych np:

Photoshop .psd, CorelDraw .crd  Sony Vegas 

www.camsat.com.pl

camsat@camsat.com.pl

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

Dział handlowy nr. wew. 21, 22 i 35

tel. +48 52 387 3658      tel. +48 52 387 5406 

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


