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CENNIK
CAMSAT
2021

1. Nadajniki bezprzewodowe 4G/LTE, IP, analogowe
2. Walizki akumulatorowe dla Służb Specjalnych
3. Mobilne wieże CCTV z akumulatorami i 4G/LTE
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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]

6. Cennik systemów całorocznego zasilania solarnego do kamer CCTV
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cennik ważny od 25.01.2021
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CAŁOROCZNE ZASILANIE SOLARNE DO CCTV
Dobór urządzeń:
1. Określ sumę poboru prądu (moc) wszystkich kamer i akcesoriów.
2. Czy instalacja ma działać przez cały rok czy dopuszczasz przerwy w okresie zimowym?
3. Wybierz rodzaj instalacji: mobilna czy na stałe
4. Wystarczy napięcie zasilania 12V czy potrzebujesz inne?
5. Powyższe parametry wyślij do CAMSAT a pomożemy w kompletacji.

WERSJA MOBILNA DEDYKOWANA DO KAMER MOBILNYCH iCAM
Wersja lekka (LIGHT) z akumulatorem litowym montowanym wysoko na słupie.
Kompletne, uruchomione zestawy – elektronika 12V z akumulatorem i z mocowaniem mechanicznym do boku słupa/ściany.
Do kamer o całodobowym poborze prądu: 15W – w okresie całorocznym z autonomią na 3 dni, 40W – w okresie letnim marzec—wrzesień
Kompletna elektrownia solarna do kamer CCTV – wersja lekka i
mobilna do szybkiego montażu.
Mobilny, kompletny zestaw do zamocowania do boku słupa lub do
ściany.

6.01

7731

iCAM-Solar365
MOBILE M15W68J
light

* Wydajność w okresie letnim/zimowym z obciążeniem ciągłym 40/15W
* Moc panelu solarnego 400W
* Mobilność, bardzo szybki montaż wsuwany w gniazdo montażowe
* Bardzo lekki wbudowany akumulator litowy 68Ah/14,7V montowany
wysoko na słupie
* Napięcie wyjściowe 12V DC / 4A
* Montaż do słupa lub do elewacji
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów dla zapewnienia 24h pracy: zima
do 15W, lato do 40W z 3 dobową autonomią
* Kompatybilny z kamerami mobilnymi z serii iCAM oraz dowolnymi
kamerami CCTV
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II z opcją
"Solar+"

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 400Wh zakładając
tylko 30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 3 doby autonomii
dla obciążenia kamerami do 15W w zimie oraz 40W w lecie.
Parametry techniczne:
Wydajność: ponad 400Wh. Maksymalna moc kamer i akcesoriów pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 15W
/ 40W. W przypadku kamer o większej mocy istnieje ryzyko niezapewnienia energii przez pełną dobę w okresie zimowym lub
konieczność doładowywania akumulatorów.
Napięcie: 12V DC maksymalnie 4A (opcja: PoE out, 24V, 230V AC)
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe 2 lata.
Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ +55°C
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość].
Wymiary złożonego systemu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość]
Waga: panel 18kg, konstrukcja montażowa: 13kg, elektronika z akumulatorem: 14,5kg
Powierzchnia panelu: 1,8m2
W zestawie: zestaw paneli x1 kpl., mobilna konstrukcja montażowa do boku słupa lub ściany x1 kpl., elektronika z
akumulatorem do montażu do boku słupa / ściany x1 kpl, akcesoria montażowe i przewody.
UWAGA: Elektrownia wymaga zawieszenia na odpowiednio wysokim i mocnym słupie dobranym wg. odporności na wiatr i
wagę.
Może się także przydać: słup Pylon-6M, fundament betonowy Foot-6M.

Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 290-350,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)
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Do kamer o całodobowym poborze prądu: 25W – w okresie całorocznym z autonomią na 3 dni, 60W – w okresie letnim marzec—wrzesień
Kompletna, podwójna elektrownia solarna do kamer CCTV –
wersja lekka i mobilna do szybkiego montażu.
Mobilny, kompletny zestaw do zamocowania do boku słupa lub do
ściany.

* Wydajność w okresie letnim/zimowym z obciążeniem ciągłym 60/25W
* Moc specjalnych paneli solarnych to aż 650W
* Mobilność, bardzo szybki montaż wsuwany w gniazdo montażowe
* Bardzo lekki wbudowany akumulator litowy 68Ah/14,7V montowany
wysoko na słupie
* Napięcie wyjściowe 12V DC / 4A
* Montaż do słupa lub do elewacji
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów dla zapewnienia 24h pracy: zima
do 25W, lato do 60W z 3 dobową autonomią
* Kompatybilny z kamerami mobilnymi z serii iCAM oraz dowolnymi
kamerami CCTV
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II z opcją
"Solar+".

iCAM-Solar365
MOBILE M25W68J
light
6.02

7732

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 650Wh zakładając
tylko 30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 3 doby autonomii
dla obciążenia kamerami do 25W w zimie oraz 60W w lecie.
Parametry techniczne:
Wydajność: ponad 650Wh. Maksymalna moc kamer i akcesoriów pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 25W
/ 60W. W przypadku kamer o większej mocy istnieje ryzyko niezapewnienia energii przez pełną dobę w okresie zimowym lub
konieczność doładowywania akumulatorów.
Napięcie: 12V DC maksymalnie 4A (opcja: PoE out, 24V, 230V AC)
Gwarancje: Na liniowość mocy wyjściowej 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe 2 lata.
Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ 55°C
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość] x 2
sztuki. Wymiary złożonego systemu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość] x2 sztuki.
Waga: paneli 18kg x2szt, konstrukcja montażowa 13kg x 2 szt, elektronik z akumulatorem: 14,5kg x 1 sztuka.
Powierzchnia panelu: 1,8m2 x 2 sztuki
W zestawie: zestaw paneli x2 kpl., mobilna konstrukcja montażowa do boku słupa lub ściany x2 kpl, elektronika z
akumulatorem do montażu do boku słupa / ściany x1 kpl., akcesoria montażowe i przewody.
UWAGA: Elektrownia wymaga zawieszenia na odpowiednio wysokim i mocnym słupie dobranym wg. odporności na wiatr i
wagę.

D6

10 950 zł

D6

6 890 zł

Może się także przydać: słup Pylon-6M, fundament betonowy Foot-6M
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 290-350,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

WERSJA MOBILNA
Wersja z dużym akumulatorem 100Ah do zakopania w ziemi.
Kompletne uruchomione zestawy – elektronika 12V z mocowaniem mechanicznym do boku słupa/ściany oraz akumulatorem do wkopania w ziemi.
Do kamer o całodobowym poborze prądu: 15W – w okresie całorocznym z autonomią na 5 dni, 40W – w okresie letnim marzec—wrzesień
Kompletna elektrownia solarna do kamer CCTV – wersja mobilna
do szybkiego montażu.
Mobilny, kompletny zestaw do zamocowania do boku słupa lub do
ściany. Duży akumulator przeznaczony do zakopania pod ziemią.

iCAM-Solar365
MOBILE M15W100AZ
6.03

7733

* Wydajność w okresie letnim/zimowym z obciążeniem ciągłym 40/15W
* Moc panelu solarnego 400W
* Mobilność, bardzo szybki montaż wsuwany w gniazdo montażowe
* Akumulator 100Ah do zakopania.
* Napięcie wyjściowe 12V DC / 4A
* Montaż do słupa lub do elewacji
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów dla zapewnienia 24h pracy: zima
do 15W, lato do 40W z 5 dobową autonomią.
* Kompatybilny z kamerami mobilnymi z serii iCAM oraz dowolnymi
kamerami CCTV
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II z opcją
"Solar+".
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 400Wh zakładając
tylko 30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 5 dni autonomii
dla obciążenia kamerami do 15W w zimie oraz 40W w lecie.
Parametry techniczne:
Wydajność: ponad 400Wh. Maksymalna moc kamer i akcesoriów pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 15W
/ 40W. W przypadku kamer o większej mocy istnieje ryzyko niezapewnienia energii przez pełną dobę w okresie zimowym lub
konieczność doładowywania akumulatorów.
Napięcie: 12V DC maksymalnie 4A (opcja: PoE out, 24V, 230V AC)
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe 2 lata.
Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ +55°C
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość].
Wymiary złożonego systemu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość]
Waga: panel 18kg, konstrukcja montażowa: 13kg, elektronika: 8kg, akumulator: 38kg
Powierzchnia panelu: 1,8m2
W zestawie: zestaw paneli x1 kpl., mobilna konstrukcja montażowa do boku słupa lub ściany x1 kpl., elektronika do montażu
do boku słupa / ściany x1 kpl., akumulator 100Ah w obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi x 1szt., akcesoria
montażowe i przewody.
UWAGA: Elektrownia wymaga zawieszenia na odpowiednio wysokim i mocnym słupie dobranym wg. odporności na wiatr i
wagę.
Może się także przydać: słup Pylon-6M, fundament betonowy Foot-6M
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 290-350,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

6. Cennik systemów całorocznego zasilania solarnego do kamer CCTV
Cennik CAMSAT 01.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 25.01.2021
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Do kamer o całodobowy poborze prądu: 25W – w okresie całorocznym z autonomią na 5 dni, 60W – w okresie letnim marzec—wrzesień
Kompletna elektrownia solarna do kamer CCTV – wersja mobilna
do szybkiego montażu.
Mobilny, kompletny zestaw do zamocowania do boku słupa lub do
ściany. Duży akumulator przeznaczony do zakopania pod ziemią.

iCAM-Solar365
MOBILE M25W100AZ
6.04

7734

* Wydajność w okresie letnim/zimowym z obciążeniem ciągłym 60/25W
* Moc specjalnych paneli solarnych to aż 650W
* Mobilność, bardzo szybki montaż wsuwany w gniazdo montażowe
* Akumulator 100Ah do zakopania.
* Napięcie wyjściowe 12V DC / 4A
* Montaż do słupa lub do elewacji
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów dla zapewnienia 24h pracy: zima
do 25W, lato do 60W z 5 dobową autonomią.
* Kompatybilny z kamerami mobilnymi z serii iCAM oraz dowolnymi
kamerami CCTV
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II z opcją
"Solar+".
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 650Wh zakładając
tylko 30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 5 dni autonomii
dla obciążenia kamerami do 25W w zimie oraz 60W w lecie.
Parametry techniczne:
Wydajność: ponad 600Wh. Maksymalna moc kamer i akcesoriów pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 25W
/ 60W. W przypadku kamer o większej mocy istnieje ryzyko niezapewnienia energii przez pełną dobę w okresie zimowym lub
konieczność doładowywania akumulatorów.
Napięcie: 12V DC maksymalnie 4A (opcja: PoE out, 24V, 230V AC)
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe 2 lata.
Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ +55°C
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość] x2
sztuki. Wymiary złożonego systemu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość] x2 sztuki.
Waga: paneli 18kg x2szt, konstrukcja montażowa 13kg x 2 szt, elektronika: 8kg, akumulator: 38kg
Powierzchnia panelu: 1,8m2 x2 sztuki
W zestawie: Zestaw paneli x2 kpl., mobilna konstrukcja montażowa do boku słupa lub ściany x2 kpl., elektronika do montażu
do boku słupa / ściany x1 kpl., akumulator 100Ah w obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi x 1szt., akcesoria
montażowe i przewody.
UWAGA: Elektrownia wymaga zawieszenia na odpowiednio wysokim i mocnym słupie dobranym wg. odporności na wiatr i
wagę.

D6

8 940 zł
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9 990 zł

D6

5 400 zł

Może się także przydać: słup PylonF-6M, fundament betonowy Foot-6M
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 290-350,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

WERSJA DO MONTAŻU NA STAŁE
Do kamer o całodobowym poborze prądu: 50W – w okresie całorocznym z autonomią na 10 dni, 120W – w okresie letnim marzec—wrzesień

iCAM-Solar365
P50WT

6.05

7708

PRO Wersja najmocniejsza
dla wielu dużych kamer
CCTV

ELEKTRONIKA Z TURBINĄ
Całodobowy i jednocześnie całoroczny system zasilania do kamer
CCTV o poborze prądu do 50W. Charakteryzuje się stabilniejszą
wydajnością w okresie jesienno-zimowym.
System zaprojektowano dla ciągłego obciążenia kamerami o mocy 50W w
najtrudniejszym okresie jesienno-zimowym. W okresie letnim umożliwia
obciążenie całodobowe do 120W.
* Montaż: na słup, dach lub grunt
* Całoroczny 365 dni w roku
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów: zima do 50W, lato do 120W
* 12VDC (opcja: 24V DC, PoE, 230V AC)
* Zestaw paneli fotowoltaicznych oraz turbina wiatrowa
* Autonomia zasilania zimą dla obciążenia 50W: 10 dni
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II oraz
dowolnych kamer CCTV
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

SŁUP WZMACNIANY Z KOSZEM
Specjalny słup wzmacniany do bardzo dużych systemów solarnych z
konstrukcją montażową (koszem) oraz miejscem na turbinę wiatrową
6.06

7716

P50WT-PylonF

Kompaktowy system zasilania zaprojektowano tak, aby zapewnić 10-dobową autonomię (okres bezwietrzny i bezsłoneczny)
dostawy energii do kamer CCTV i akcesoriów. Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy
niekorzystnej zimowej pogodzie aż 1500Wh zakładając tylko 30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak
skrajnych warunkach pogodowych zapewnia nadal 10 dni autonomii dla obciążenia ciągłego 50W.
Parametry:
Maksymalna moc odbiorników pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 50W / 120W
Napięcie: 12V DC, (opcja: 24V DC, PoE, 230V AC)
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy, pozostałe 2 lata.
Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ +55°C
Wymiary pracującego systemu bez słupa: 1700mm [szerokość] x 2700mm [wysokość] x 1995mm [głębokość]
Waga elektroniki: 65kg Waga akumulatorów: 136kg
W zestawie: zestaw paneli x3 szt., turbina wiatrowa, elektronika sterująca, specjalne przewody akumulatorowe 2x 7m,
zestaw akumulatorów w obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi x1 kpl.
Może się także przydać: słup z konstrukcją: P50WT-PylonF, fundament betonowy Foot-P50WT.
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 390-450,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

Wzmacniany słup z konstrukcją montażową dla iCAM-Solar365 P50WT
Parametry: konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
Wymiary: fi 108mm, podstawa 250x250 [mm], wysokość słupa 4100mm, wysokość słupa z konstrukcją <6000mm
Waga: około 96kg
Szacowany koszt transportu spedycyjnego, na terenie Polski: 1300-1800,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

6. Cennik systemów całorocznego zasilania solarnego do kamer CCTV
Cennik CAMSAT 01.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 25.01.2021
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Grupa D
Grupa C
Cena detal
netto

Do kamer o całodobowym poborze prądu: 40W – w okresie całorocznym z autonomią na 10 dni, 90W – w okresie letnim marzec—wrzesień
ELEKTRONIKA
Całodobowy i jednocześnie całoroczny system zasilania do kamer
CCTV o poborze prądu do 40W.
System zaprojektowano dla ciągłego obciążenia kamerami o mocy 40W w
najtrudniejszym okresie jesienno-zimowym. W okresie letnim umożliwia
obciążenie całodobowe do 75W.

6.07

7707

iCAM-Solar365 P40W

* Montaż: na słup, dach lub grunt
* Całoroczny 365 dni w roku
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów: zimą do 40W, latem do 90W
* 12V (opcja: 24V DC, PoE, 230V AC)
* Autonomia zasilania ciągłego obciążenia 40W: 10 dni
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II oraz
dowolnych kamer CCTV
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

SŁUP WZMACNIANY Z KOSZEM
Specjalny słup wzmacniany do bardzo dużych systemów solarnych z
konstrukcją montażową (koszem)
6.08

7715

P40W-PylonF

Kompaktowy system zasilania zaprojektowano tak, aby zapewnić 10-dobową autonomię (okres bezsłoneczny) dostawy energii
do kamer CCTV i akcesoriów. Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej
pogodzie aż 1000Wh zakładając tylko 30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach
pogodowych zapewnia nadal 10 dni autonomii dla obciążenia 40W.
Parametry:
Maksymalna moc odbiorników pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 40W / 90W
Napięcie: 12V DC (opcje: 24V DC, PoE, 230V AC)
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej na poziomie powyżej 80% - 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy,
pozostałe 2 lata.
Zakres temperatur pracy całego systemu: -20 ÷ +55°C
Wymiary pracującego systemu bez słupa: 1700mm [szerokość] x 1700mm [wysokość] x 1995mm [głębokość]
Waga elektroniki: 74kg Waga akumulatorów: 62kg
W zestawie: zestaw paneli 3 szt., elektronika sterująca, specjalne przewody akumulatorowe 2x 7m, zestaw akumulatorów w
obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi x1 kpl.

D6

6 980 zł

D6

4 980 zł

D6

5 650 zł

Może się także przydać: słup z konstrukcją dla elektroniki P40W-PylonF, fundament betonowy Foot-P50WT.
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 390-450,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

Wzmacniany słup z konstrukcją montażową dla iCAM-Solar365 P40W
Parametry: konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
Wymiary: fi 108mm, podstawa 250x250 [mm], wysokość słupa 4100mm, wysokość słupa z konstrukcją <6000mm
Waga: około 90kg
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 1300-1800,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

Do kamer o całodobowym poborze prądu: 25W – w okresie całorocznym z autonomią na 7 dni, 60W – w okresie letnim marzec—wrzesień
ELEKTRONIKA
Całodobowy i jednocześnie całoroczny system zasilania do kamer
CCTV o poborze prądu do 25W.
System zaprojektowano dla ciągłego obciążenia kamerami o mocy 25W w
najtrudniejszym okresie jesienno-zimowym. W okresie letnim umożliwia
obciążenie całodobowe do 60W.

iCAM-Solar365 P25W
6.09

7706

TOP - Produkt bardzo
popularny

* Montaż: na słup, dach lub grunt
* Całoroczny 365 dni w roku
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów: zima do 25W, lato do 60W
* 12V DC (opcja: 24V DC, PoE)
* Autonomia zasilania dla ciągłego obciążenia 25W: 7 dni
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II oraz
dowolnych kamer CCTV
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 680Wh zakładając
tylko 30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 7 dni autonomii
dla obciążenia 25W.
Zaprojektowany do pracy na szerokości geograficznej Polski oraz innych krajów Europy Zachodniej.
Parametry:
Maksymalna moc odbiorników pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 25W / 60W
Napięcie: 12V DC (opcja: 24V DC, PoE)
Gwarancje: na liniowość mocy wyjściowej na poziomie powyżej 80% - 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy,
pozostałe 2 lata.
Zakres temperatur całego systemu: -20 ÷ +55°C
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość] x2
sztuki. Wymiary złożonego systemu 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość] x2 sztuki.
Waga elektroniki: 54kg Waga akumulatorów: 62kg
W zestawie: zestaw paneli x2 szt., elektronika sterująca, specjalne przewody akumulatorowe 2x 7m, zestaw akumulatorów w
obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi x1 kpl.
Może się także przydać: słup Pylon-6M, fundament betonowy Foot-6M
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 350-400,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

6. Cennik systemów całorocznego zasilania solarnego do kamer CCTV
Cennik CAMSAT 01.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 25.01.2021
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KONSTRUKCJA MONTAŻOWA ELEKTROWNI DO BOKU SŁUPA
Kosz z konstrukcją do montażu iCAM-Solar365 P25W

6.10

7742

Parametry: podwójna konstrukcja aluminiowa, nośność przystosowana do elektroniki iCAM-Solar365 P25W, bezpieczna
konstrukcja odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne i silne podmuchy wiatru, regulacja kąta nachylenia paneli
solarnych 10°—45°, nośność 2x 30kg, maksymalny rozmiar panelu: poziomo 2000x1050mm x 2szt., waga: 16kg x2 szt.,
rozmiary konstrukcji złożonej do transportu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość] x2 szt.

SolarMOUNT-800W

Rabat

Umożliwia montaż na dowolnym słupie o wzmacnianej konstrukcji. W zestawie dwa osobne stelaże regulowane do
zamontowania jeden nad drugim. Bardzo łatwy montaż do boku słupa/ścianę.

Grupa D
Grupa C
Cena detal
netto

D6

1 790 zł

D6

4 850 zł

D6

960 zł

D6

2 380 zł

Do odbiorników o całodobowym poborze prądu:
15W – w okresie całorocznym z autonomią na 7 dni
35W – w okresie letnim marzec-wrzesień
ELEKTRONIKA
Całodobowy i jednocześnie całoroczny system zasilania do kamer
CCTV o poborze prądu do 15W.
System zaprojektowano dla ciągłego obciążenia kamerami o mocy 15W w
najtrudniejszym okresie jesienno-zimowym. W okresie letnim umożliwia
obciążenie całodobowe do 35W.

6.11

7705

iCAM-Solar365 P15W

* Montaż: na słup, dach lub grunt
* Całoroczny 365 dni w roku
* Maksymalna moc kamer i akcesoriów: zima do 15W, lato do 35W
* 12V DC (opcja: 24V DC, PoE)
* Autonomia zasilania zimą dla kamer 15W: 7 dni
* Umożliwia zasilanie systemów iCAM-Mobile II i iCAM-Mini II oraz
dowolnych kamer CCTV
Dzięki montażowi na słup można stosować system na terenach
nienadzorowanych i nieogrodzonych.

Wysoce wydajny system iCAM-Solar365 jest w stanie wygenerować przy niekorzystnej zimowej pogodzie aż 340Wh zakładając
tylko 30% nasłonecznienia przy 4h słonecznych w ciągu dnia. Przy tak skrajnych warunkach zapewnia nadal 2 doby autonomii
dla obciążenia 15W.
Zaprojektowany do pracy na szerokości geograficznej Polski oraz innych krajów Europy Zachodniej.
Parametry:
Maksymalna moc odbiorników pracujących całodobowo w okresie zimowym / letnim: 15W / 35W
Napięcie: 12V DC (opcja: 24V DC, PoE)
Gwarancje: Na liniowość mocy wyjściowej na poziomie powyżej 80% - 25 lat, na panele 12 lat, na akumulatory 12 miesięcy,
pozostałe 2 lata.
Zakres temperatur całego systemu: -20 ÷ +55°C
Wymiary rozłożonego, pracującego systemu bez słupa: 1800mm [szerokość] x 790mm [wysokość] x 790mm [głębokość].
Wymiary złożonego systemu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość]
Waga elektroniki: 26kg Waga akumulatorów: 38kg
W zestawie: zestaw paneli x1 kpl., elektronika sterująca, specjalne przewody akumulatorowe 2x 7m, zestaw akumulatorów w
obudowie przystosowanej do zakopania w ziemi x1kpl.
Może się także przydać: słup Pylon-6M, fundament betonowy Foot-6M
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 350-400,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

KONSTRUKCJA MONTAŻOWA ELEKTROWNI DO BOKU SŁUPA
Kosz z konstrukcją do montażu iCAM-Solar365 P15W

6.12

7741

Umożliwia montaż na dowolnym słupie o wzmacnianej konstrukcji. W zestawie stelaż regulowany do zamontowania panelu.
Bardzo łatwy montaż do boku słupa lub na ścianę.
Parametry: Konstrukcja aluminiowa, nośność przystosowana do elektroniki iCAM-Solar365 P15W, bezpieczna konstrukcja
odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne i silne podmuchy wiatru, regulacja kąta nachylenia paneli solarnych 10°—45°,
nośność 30kg, maksymalny rozmiar panelu: poziomo 2000x1050mm., waga: 16kg, rozmiary konstrukcji złożonej do
transportu: 1800mm [szerokość] x 1000mm [wysokość] x 195mm [głębokość]

SolarMOUNT-400W

SŁUPY WZMACNIANE
SŁUP WZMACNIANY
Specjalny słup wzmacniany do systemów solarnych.
6.13

7717

Pylon-6M

Wzmacniany słup CCTV dla elektrowni iCAM-Solar365 P25W i P15W
Parametry: konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo
Wymiary: podstawa 250x250 [mm], wysokość słupa 6000mm
Waga: 75kg
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 1300-1800,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

6. Cennik systemów całorocznego zasilania solarnego do kamer CCTV
Cennik CAMSAT 01.2021
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 25.01.2021
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FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE
6.14

6.15

Foot-P50WT

7728

Foot-6M

7729

Grupa D
Grupa C
Cena detal
netto

FUNDAMENT
Specjalny fundament prefabrykowany przeznaczony do bardzo dużych
słupów wzmacnianych o dużej nośności.
Przeznaczony do słupów P50WT-PylonF oraz P40W-PylonF

Prefabrykowany fundament do posadowienia słupa. Przeznaczony do posadowienia w ziemi o średniej jakości gruntu.
Waga: do 240kg
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 300-500,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

C

1 490 zł

FUNDAMENT
Specjalny fundament prefabrykowany przeznaczony do dużych słupów
Przeznaczony do słupów Pylon-6M

Prefabrykowany fundament do posadowienia słupa. Przeznaczony do posadowienia w ziemi o średniej jakości gruntu.
Waga: do 90kg
Szacowany koszt transportu spedycyjnego na terenie Polski: 300-400,- (możliwość transportu bezpośrednio na miejsce
montażu)

C

880 zł

AKCESORIA CCTV I WARUNKI DOBORU
Dedykowane łącza radiowe i modemy LTE z bardzo niskim poborem prądu – dedykowane do systemów solarnych i zasilania alternatywnego.
*
*
*
*

CDS-6IP eco Solar+ – jednostka mostu radiowego 5GHz do kamer IP – pobór prądu w trakcie pracy tylko 3,5W
iCAM-LTE Solar+ – nadajnik 4G/LTE do transmisji obrazów z kamer IP przez sieć Internetową – pobór prądu w trakcie pracy – tylko 4W
iCAM-MobileHD II X25 z opcją Solar+ – kamera mobilna z możliwością ładowania z wielu źródeł energii – np. z latarni, z solara, z 230V, z 24V DC.
iCAM-MiniHD II X4 z opcją Solar+ – kamera mobilna z możliwością ładowania z wielu źródeł energii – np. z solara, z 230V, z 24V DC

UWAGA: Systemy tego typu są w 100% uzależnione od warunków pogodowych, nasłonecznienia i występowania wiatrów na danym terenie. W systemach solarnych dodano bardzo duży zapas mocy aby zapewnić ciągłość pracy w tak ważnych systemach bezpieczeństwa lecz
należy zawsze uwzględnić warunki pogodowe które mogą się znacząco różnić w zależności od lokalizacji i otoczenia.
Podstawowe kryteria doboru lokalizacji:
*
*
*
*
*

niezacienione miejsce przez cały okres pracy i o każdej porze roku,
sprawdzić czy od południowej strony nie ma przeszkód utrudniających pracę elektrowni tj. budynków, drzew i innych wysokich elementów utrudniających przepływ wiatru lub powodujących zacienienie,
otwarta przestrzeń zapewniającą dobrą wentylację paneli,
możliwość dojazdu pojazdu, np. z HDSem,
sprawdzić czy w miejscu instalacji nie ma instalacji podziemnych kolidujących z fundamentem.

Całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7 tel. +48 505 272 224

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

