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iCAM-Solar365



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

Wersja bez kamery - jednostka główna do zamontowania dowolnej kamery IP

4.01 1060 iCAM

Gotowe zestawy monitoringu CCTV – jednostka główna z kamerami 

4.02 1069 iCAM

4. Cennik kamer mobilnych na 
PLACE BUDOWY 
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

Cena  detal 
netto 

iConstruction-CAM     
 Mobilny system do szybkiego uruchomienia zdalnego wideo-monitorowania 

 PLACÓW BUDOWY przez 4G/LTE

iConstruction-CAM 
BACK

(kompatybilny z 
Hikvision, Dahua, ...)

Mobilny system LTE do zdalnej wideoobserwacji placów budowy 
i postępów prac budowlanych – bez kamery IP.
 
Przystosowany mechanicznie do zamontowania niemal każdej kamery 
PTZ IP takich marek jak: Hikvision i Dahua
 
Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE – TAK (1x SIM)
* Akumulator – TAK (4h)
* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK 
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
* Kompatybilny z kamerami i NVR Hikvision/Dahua – TAK
* Kamera – NIE

Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, 1x port LAN z PoE+, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania 
na 4h, gniazdo szybkiego montażu na słupie/ścianie, adapter mechaniczny do zamocowania kamery podwieszanej PTZ Dahua lub 
Hikvision, wbudowana ładowarka akumulatora – TAK, zewnętrzny IP66.
Parametry kamery: Nie zawiera kamery. Zastosuj własną kamerę IP dowolnego producenta.
Czas pracy na samym akumulatorze: 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt.,  akcesoria montażowe x1 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, skrzynia iCAM-BOX, Wi-Fi, iCAM-TOWER – wieża mobilna 4—5m, zasilanie solarne.

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

                

4 790 zł

iConstruction-CAM 
BHP

NOWOŚĆ 2021

Kamera budowlana do automatycznego wykrywana braku 
założonych kasków na głowach pracowników.
Kamera samodzielnie wykrywa postać człowieka który nie ma 
założonego na głowę kasku ochronnego. Wykonuje automatycznie 
zdjęcia oraz natychmiast informuje za pomocą aplikacji, komunikatu 
SMS lub wiadomości e-mail o zaistniałej sytuacji. Użytkownik poprzez 
aplikację otrzyma zdjęcie oraz jednym przyciskiem ma możliwość 
przeglądania nagrania wideo z danego zdarzenia.

Kluczowe funkcje:
* Wykrywanie braku kasku na głowach pracowników, 
* Dźwiękowy, automatyczny komunikat ostrzegawczy o braku kasku
* Zdalny podgląd na żywo 4G/LTE i powiadomienia w aplikacji
* Mobilna, stalowa konstrukcja IP66
* Ciągły zapis wideo na 14 lub 28 dni wstecz

Przeznaczona dla:
* Firm budowlanych
* Generalnych wykonawców budowlanych
* BHP i inspektorów. Firm remontowych
* Firm transportowych przy załadunkach
* Bezpieczeństwo pracy. Magazyny, transport, przeładunek, porty 
komunikacyjne itd.
* Zlikwiduje kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP/OHS.

Parametry techniczne:  
Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, zapis wideo na 14 dni 
wstecz (opcja 28 dni), informowanie na SMS, mail, powiadomienia typu Push w aplikacji, automatyczne ostrzeżenia audio o braku kasku, 
gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, Wi-Fi, wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66. 
Wyjście przekaźnikowe NO zezwalające np. na wejście pracownika na teren.

Parametry kamery: 
4Mpix 2680x1520p, Dzień/Noc, czułość: 0,001 Lux/F1.2 (kolor), 0,0003 Lux/F1.2 (B/W), oświetlacz IR na 30m, h.265+, WDR 140dB, 
ROIx4, Defog, funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): przekroczenie wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy 
oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu. Detekcja braku kasku na głowie z odległości 30—40m. Liczenie osób, wykonywanie zdjęcia 
twarzy, detekcja parametrów człowieka takich jak: wiek, płeć, kolor ubrania, nakrycie głowy, wzrost.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h

Zawiera: iConstruction-CAM BHP, anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile IIx 1 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja 
wideo na 14 dni,  akcesoria montażowe x1 szt.

Polecane akcesoria: dodatkowe boczne kamery, karta LTE simCAM z SMS, zapis wideo do 28 dni, skrzynia iCAM-BOX, statyw 
magnetyczny na dach samochodu iCAM-Magnetic STAND, iCAM-TOWER – Wieża mobilna 4—5m, zasilanie solarne.

9 980 zł



C Akcesoria

iCAM Kamery 

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

4. Cennik kamer mobilnych na 
PLACE BUDOWY 
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

Cena  detal 
netto 

4.03 1061 iCAM

4.04 1063 iCAM

4.05 1064 iCAM

4.06 1065b iCAM

iConstruction-CAM 
x25

Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy 
i postępów prac budowlanych – z obrotową kamerą PTZ o dużym 
zoomie optycznym x25 i zasięgu 200m dookoła

Kluczowe funkcje:
* jak w iConstruction-CAM BACK
* Kamera – TAK (obrotowa z zoom x25, IR 100m)
* Zapis wideo na 14 dni

Parametry techniczne:
Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, zapis wideo na 14 dni 
wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana ładowarka 
akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66. 
Parametry kamery: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x25, oświetlacz 
IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8~120mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog, funkcje 
inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy 
oraz pojawienia się / zniknięcia obiektu.
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613m, obserwacja: 646m, rozpoznanie: 323m, identyfikacja: 161m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera PTZ x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni, anteny, gniazdo 
szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt.  akcesoria montażowe x1 szt. 

6 980 zł

iConstruction-CAM 
DOME-2M

(z kamerą 
stałopozycyjną FullHD 

2Mpix)

Mobilny system LTE do zdalnej wideoobserwacji placów budowy 
i postępów prac budowlanych – z szerokokątną kamerą 
stałopozycyjną 2Mpix (1080p).

Kluczowe funkcje:
* jak w iConstruction-CAM BACK 
* Kamera – TAK (stałopozycyjna IR 30m)
* Zapis wideo na 14 dni

Parametry techniczne:  Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, 
zapis wideo na 14 dni wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, 
wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66. 
Parametry kamery: 2Mpix 1920x1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 
30m, h.265+, kąt obserwacji 100°—38°, obiektyw: 2,8~12mm zdalnie regulowany,  AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D 
DNR, ROI, wykrycie ruchu, alarmy po przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienie się / 
zniknięcie obiektu. IK10
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 129m, obserwacja: 51m, rozpoznanie: 26m, identyfikacja: 13m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera stałopozycyjna x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni, anteny, 
gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt.,  akcesoria montażowe x1 szt.

5 790 zł

iConstructionCAM 
Triplex DOME-2M

(z 3 kamerami 
stałopozycyjnymi 

FullHD)

Mobilny system LTE do zdalnej wideoobserwacji placów budowy 
i postępów prac budowlanych – z trzema szerokokątnymi kamerami 
stałopozycyjnymi 2Mpix (1080p).

Kluczowe funkcje:
* jak w iConstruction-CAM BACK 
* Kamera – TAK (3 kamery stałopozycyjne IR 30m)
* Zapis wideo na 14 dni

Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, 
zapis wideo na 14 dni wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, 
wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66.  
Parametry kamery: 3x 2Mpix 1080p FHD, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 
30m, h.265+, obiektyw: 2,8~12mm zdalnie regulowany zoom, kąt obserwacji 3x 100°—38°,  AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, 
ROI, wykrycie ruchu. Alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienia się / 
zniknięcia obiektu.
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 129m, obserwacja: 51m, rozpoznanie: 26m, identyfikacja: 13m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera Hikvision x3 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni x3 szt., 
anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.

7 990 zł

iConstruction-CAM 
X25 Duplex DOME-2M

nowa wersja x25

TOP - Produkt bardzo 
popularny

Mobilny system LTE do zdalnej wideoobserwacji placów budowy 
i postępów prac budowlanych – z dwiema szerokokątnymi 
kamerami stałopozycyjnymi 2Mpix (1080p) i kamerą obrotową PTZ 
zoom x25 o zasięgu 200m dookoła.

Pozwala na obserwację dużego terenu oraz na szczegółową analizę 
odległych miejsc.

Kluczowe funkcje:
* jak w iConstruction-CAM BACK 
* Kamera – TAK (2 kamery stałopozycyjne 2Mpix, IR 30m; 1 kamera 
PTZ 2Mpix, IR 100m)
* Zapis wideo na 14 dni

Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, gniazdo 1x SIM, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie zasilania na 4h, 
zapis wideo na 14 dni wstecz, powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, 
wbudowana ładowarka akumulatora, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66.   
Parametry kamery PTZ: 2Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0,005 Lux/F1,6 (kolor), 0,0005 Lux/F1,6 (B/W), zoom optyczny x25, 
oświetlacz IR na 100m, h.265+, obiektyw: 4,8~120mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog, funkcje 
inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy 
oraz pojawienia się / zniknięcia obiektu.
Parametry kamer stałopozycyjnych: 2x 2Mpix 1080p FHD, Dzień/Noc, czułość:  0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, 
oświetlacz IR na 30m, h.265+, obiektyw: 2,8~12 mm zdalnie regulowany, kąt obserwacji 2x 100°—38°,  AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 
120dB, ROI, wykrycie ruchu. Alarmy po przekroczeniu wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja twarzy oraz pojawienia 
się / zniknięcia obiektu.
Zasięg obserwacji kamery PTZ: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613m, obserwacja: 646m, rozpoznanie: 323m, identyfikacja: 
161m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK , kamera PTZ x1 szt., kamera stałopozycyjna x2 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja 
wideo na 14 dni x3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.

9 470 zł



C Akcesoria

iCAM Kamery 

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

4. Cennik kamer mobilnych na 
PLACE BUDOWY 
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

Cena  detal 
netto 

Kamery do pojazdów budowlanych

4.07 1067 iCAM

4.08 1068 iCAM

4.09 1127

MagneticMOUNT
C 460 zł

Kamery TimeLapse do ciężkich warunków pracy

4.10 1066a iCAM

4.11 1066b iCAM

iConstruction-CAM 
TRUCK II

(do pojazdów 
budowlanych)

Kamera magnetyczna do ciężkich pojazdów budowanych - 
4G/LTE

Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE/3G
* Wi-Fi
* 14 dni nagrań wideo
* Wysoka rozdzielczość 4Mpix
* Kąt obserwacji 100° (opcja: 180°)
* Stalowa konstrukcja IP66
Opcje: podstawy magnetyczne, akumulatory

Parametry techniczne: Transmisja na żywo przez 4G/LTE, rejestracja wewnątrz na 14 dni oraz możliwość rejestracji zdalnej, gniazdo 
1x SIM, zasilanie 12—24V,powiadomienia alarmowe na mail i telefon w aplikacji, stalowa zewnętrzna konstrukcja IP66.   
Parametry kamery: 4Mpix 2560x1440p, Dzień/Noc, czułość: 0,01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), oświetlacz IR na 30m, h.265+, kąt 
obserwacji 100° (opcja: 180°), wykrycie ruchu, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie w wyznaczony obszar i detekcja intruza, 
pojawienie się / zniknięcie obiektu, ROI.
Zawiera: iConstruction-CAM TRUCK II , kamera 4Mpix x1 szt., pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo na 14 dni x1 szt., 
anteny LTE i Wi-Fi x1 kpl., przewód zasilania w stalowej osłonie x1 szt.

ZABEZPIECZA:
* pracowników i najbliższe otoczenie
* przed kradzieżą paliwa i dewastacją
* na żywo daje podgląd na wykonywaną pracę
* monitoruje czas pracy i zgłasza wyłączenia/załączenia silnika pojazdu (za pomocą email/SMS)
* w nocy zaparkuj wkoło inne pojazdy budowlane a wszystkie będą monitorowane
* zabezpiecza tył naczep i zasłoniętych fragmentów pojazdów…

4 480 zł

iConstruction-CAM 
TRUCK II ext

Rozszerzenie iConstruction-CAM TRUCK II o kolejną kamerę Kolejna kamera o identycznych parametrach jak iConstruction-CAM TRUCK II. Przeznaczona do obserwacji z innego kierunku. W zestawie 
przewód łaczący z jednostką iConstructionCAM TRUCK II długości 2,5m

2 680 zł

Podstawa magnetyczna do kamery 
iConstructionCAM-TRUCK II

Niezwykle mocne mocowanie magnetyczne. Umożliwia szybki montaż kamer do każdej stalowej powierzchni np. do kontenera, na dach 
pojazdu, na hak dźwigu. 

iConstruction-CAM 
TimeLapse 4M

(z kamerą specjalną o 
rozdzielczości 2k)

Kamera budowlana 4G/LTE do zdalnej wideoobserwacji placów 
budowy i nagrywania filmów poklatkowych TIME-LAPSE 4Mpix
Przeznaczony do nagrywania materiałów poklatkowych w celu 
późniejszego odtworzenia prac np. w przyspieszonym tempie (365 dni 
w 2 minuty). Kamera umożliwia także zdalną obserwację placów 
budowy w trybie online przez Internet.
 
Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE – TAK (1x SIM)
* Akumulator – TAK (4h)
* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK 
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
* Kamera 4Mpix TimeLapse – TAK

Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, Wi-Fi, gniazdo 1x SIM, 1x port LAN z PoE+, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie 
zasilania na 4h, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana automatyczna ładowarka akumulatora – TAK, zewnętrzny 
IP66, funkcja TimeLapse z regulacją wykonywania zdjęć co 1—5000s.
Parametry kamery: 4Mpix, 2688x1520 pikseli, kąt obserwacji regulowany zdalnie 105°—34°, Dzień/Noc, czułość:  0,03Lux/F1,4 Lux 
(kolor), 0 Lux/F1,4 (IR wł.) Lux (B/W), motozoom x4, oświetlacz IR na 50m, h.264, h.265, h.265+, obiektyw: 2,7~13mm (motozoom, 
autofocus).
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 208m, obserwacja: 83m, rozpoznanie: 41m, identyfikacja: 20m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera TimeLapse 4Mpix x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo i zdjęć, anteny, 
gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.

5 860 zł

iConstruction-CAM 
TimeLapse 8M

(z kamerą specjalną o 
rozdzielczości 4k 8Mpix)

TOP – Produkt bardzo 
popularny

Kamera budowlana 4G/LTE do zdalnej wideoobserwacji placów 
budowy i nagrywania filmów poklatkowych TIME-LAPSE 8Mpix 

Przeznaczony do nagrywania materiałów poklatkowych w celu 
późniejszego odtworzenia prac np. w przyspieszonym tempie (365 dni 
w 2 minuty). Kamera umożliwia także zdalną obserwację placów 
budowy w trybie online przez Internet.
 
Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE – TAK (1x SIM)
* Akumulator – TAK (4h)
* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK 
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
* Kamera 8Mpix TimeLapse – TAK

Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, Wi-Fi, gniazdo 1x SIM, 1x port LAN z PoE+, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie 
zasilania na 4h, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana automatyczna ładowarka akumulatora – TAK, zewnętrzny 
IP66, funkcja TimeLapse z regulacją wykonywania zdjęć co 1—5000s.
Parametry kamery: 8Mpix, 3840x2160 pikseli, kąt obserwacji regulowany zdalnie 105°—34°, Dzień/Noc, czułość:  0,03Lux/F1,4 Lux 
(kolor), 0 Lux/F1,4 (IR wł.) Lux (B/W), motozoom x4, oświetlacz IR na 50m, h.264, h.265, h.265+, obiektyw: 2,7~12mm (motozoom, 
autofocus).
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 228m, obserwacja: 91m, rozpoznanie: 46m, identyfikacja: 23m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera TimeLapse 8Mpix x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo i zdjęć, anteny, 
gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.

7 640 zł



C Akcesoria

iCAM Kamery 

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

4. Cennik kamer mobilnych na 
PLACE BUDOWY 
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

Cena  detal 
netto 

4.12 1066c iCAM

Opcje rozszerzające funkcjonalność

4.13 1100 -

4.14 1102 C 560 zł

4.15 1103 C 560 zł

4.16 1105 C 58 zł

4.17 1108 C 380 zł

iConstruction-CAM 
TimeLapse 12M

(z kamerą specjalną o 
rozdzielczości 12Mpix)

Kamera budowlana 4G/LTE do zdalnej wideo obserwacji placów 
budowy i nagrywania filmów poklatkowych TIME-LAPSE 12Mpix 

Przeznaczony do nagrywania materiałów poklatkowych w celu 
późniejszego odtworzenia prac np. w przyspieszonym tempie (365 dni 
w 2 minuty). Kamera umożliwia także zdalną obserwację placów 
budowy w trybie online przez Internet.
 
Kluczowe funkcje:
* 4G/LTE – TAK (1x SIM)
* Akumulator – TAK (4h)
* Automatyczne ładowanie akumulatora z 230V – TAK 
* Mobilność i szybki montaż wsuwany – TAK
* Kamera 12Mpix TimeLapse – TAK

Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, Wi-Fi, gniazdo 1x SIM, 1x port LAN z PoE+, zasilanie 230V AC, awaryjne podtrzymanie 
zasilania na 4h, gniazdo szybkiego montażu na słupie lub ścianie, wbudowana automatyczna ładowarka akumulatora – TAK, zewnętrzny 
IP66, funkcja TimeLapse z regulacją wykonywania zdjęć co 1—5000s.

Parametry kamery:  12Mpix, 4000x3000 pikseli, kąt obserwacji regulowany zdalnie 105°—34°, Dzień/Noc, czułość:  0,03Lux/F1,4 Lux 
(kolor), 0 Lux/F1,4 (IR wł.) Lux (B/W), motozoom x4, oświetlacz IR na 50m, h.264, h.265, h.265+, obiektyw: 2,7~12 mm (motozoom, 
autofocus).
Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 228m, obserwacja: 108m, rozpoznanie: 52m, identyfikacja: 26m.
Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h
Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera TimeLapse 8Mpix x1, pamięć SD128GB – wewnętrzna rejestracja wideo i zdjęć, anteny, 
gniazdo szybkiego montażu GE-Mobile II x1 szt., akcesoria montażowe x1 szt.

9 740 zł

iCAM-Adapter
Nr opcji 00 64

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD 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

iMount-Triplex
Nr opcji 00 60

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* 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. 

iMount-Duplex
Nr opcji 00 61

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Adapter montażowy do 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych

Adapter umożliwia montaż 1 kamery PTZ i 2 kamer stałopozycyjnych na urządzeniach z serii iCAM. O szczegóły i kompatybilność pytaj 
dział techniczny CAMSAT. 

Lock
Nr opcji 00 31

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Zamek, kłódka do zabezpieczenia kamery przed niepowołanym demontażem

Wi-Fi
Nr opcji 00 24

Opcja dostępna z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Wi-Fi o zasięgu 50m 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 Akcesoria

iCAM Kamery 

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

4. Cennik kamer mobilnych na 
PLACE BUDOWY 
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021

Cena  detal 
netto 

Akcesoria do kamer mobilnych

4.18 1110 C

 76,- miesięcznie 

4.19 1111 C

 890,- za rok 

4.20 1115 C

4.21 1116 C 348 zł

4.22 1117 -

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

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

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

Opcje:
 300 SMS: +480zł 

netto
100 SMS: +300zł 

netto

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-CAM z wypełnieniem z pianki.
Umożliwia bezpieczny transport i przechowywanie kamer mobilnych.
Wymiary: 60x50x35 [cm]
Inne wymiary dostępne na zamówienie. 1 280 zł

Gniazdo GE-Mobile II
Nr opcji 00 52

Kompatybilne z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Uniwersalne gniazdo szybkozłącza montażowego kamer mobilnych iCAM i iConstruction-CAM. 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 w nowej lokalizacji.

iCAM-TVRec
Nr opcji 00 26

Kompatybilny z:
* iConstruction-CAM
* iCAM-MobileHD II
* iCAM-PowerHD
* iCAM-MiniHD II

Internetowy odbiornik HDMI dla kamer iCAM
Odbiornik do podglądu 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 x1 szt.

Wycena 
indywidualna

Do powyższych cen netto należy doliczyć 23% podatek VAT. Wszystkie ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl
Kodeksu Cywilnego.



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 5466

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


