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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]

2. Cennik walizek LTE z kamerami
caseCAM-PRO
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 1097, +48 52 387 5466, tel. Całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7: +48 505 272 224

l.p.
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D2

9 980 zł

D2

8 840 zł

Walizki akumultorowe z kamerami
Przeznaczone do wideomonitorowania z ukrycia, z transmisją bezprzewodową 4G/LTE i zasilaniem akumulatorowym

CaseCAM-PRO

Walizka z mikrokamerą do wideomonitoringu przez GSM LTE,
z zasilaniem na 16—30 dni ciągłej pracy
WALIZKI LTE Z KAMERAMI
CaseCAM-PRO Q4
Prestige

2.01

Kompaktowa walizka akumulatorowa z pełnym systemem wideo Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, Wi-Fi 2,4GHz (AP), GSM SMS, gniazdo SIM LTE x 2 szt. automatycznie przełączane na
monitoringu, transmisją 4G/LTE, czterema portami PoE oraz z
silniejszego operatora LTE, port LAN z PoE+ x 4 szt., wewnętrzny zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu na
rejestratorem w środku.
wbudowanej pamięci 1TB (120 dni dla 4 kamer IP), napisy OSD na nagraniach (czas, data, własny tekst), podsłuch audio z otoczenia
walizki, GPS/GLONAS, powiadomienia SMS o: stanie akumulatorów, alarmach, sabotażu, aktywacji wejścia, aktualnych numerach
Kluczowe funkcje:
telefonu, etc.; alarmy po otwarciu, ruchu lub zmianie położenia walizki; wyjście zasilania 12 V do akcesoriów x 3 szt., wejście dla
* Kompaktowa, łatwa w przenoszeniu walizka
przewodowych czujek PIR x 2 szt., wejście sterujące I/O x 4 szt., wyjście sterujące – przekaźnikowe x 4 szt., wejście akumulatorowe z
* Mikrokamera 3Mpix, tubowa lub pinhole do ukrycia
pomiarem napięcia x 4 szt., temperatura pracy -25℃ ÷ +55℃ <H85%, system zewnętrzny IP66.
* Lokalny zapis wideo na rejestratorze z dyskiem SSD 1 TB
* 4G/LTE z transmisją na żywo
Parametry kamery: 3 Mpix, zasięg obserwacji 30m (z opcjonalnymi obiektywami nawet do 300m), obiektyw 2,8mm (wersja tubowa)
* Wi-Fi jako Access Point oraz klient
albo 3,7mm (wersja pinhole), h.265, WDR, ROI, defog, Dzień/Noc, audio full duplex, detekcja ruchu, sabotażu, odłączenia sieci LAN;
* 4 porty PoE do podłączenia dodatkowych kamer
opcja Wi-Fi 2,4GHz (klient).
* 3 wyjścia zasilania 12 V do akcesoriów
* 4 wejścia sterujące I/O
Wymiary walizki: 360x320x210 [mm] Waga: 3,8 kg
* 4 wyjścia sterujące – przekaźnikowe
* 4 wejścia akumulatorowe z pomiarem napięcia
Zawiera: walizkę CaseCAM-PRO, mikro kamerę 3Mpix tubową albo pinhole, pamięć 1TB, anteny wbudowane, dodatkowe anteny na
* Powiadomienia o stanie akumulatora
1,5m przewodach
Uwaga: nie zawiera akumulatora. Dobierz akumulator z dostępnych opcji w cenniku (pozycje 2.05, 2.06, 2.07).
Polecane akcesoria: akumulator, np. AKU54AZ, AKU100A, AKU157A, microCAM-4MT – mikro kamera o rozdzielczości 4Mpix,
dodatkowe obiektywy LENS-25, LENS-45, LENS-70, bezprzewodowa czujka PIR iWirelessPIR-500M

CaseCAM-PRO Q3
Top

2.02

Kompaktowa walizka akumulatorowa z pełnym systemem wideo Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, Wi-Fi 2,4GHz (AP), GSM SMS, gniazdo SIM LTE x 2 szt. automatycznie przełączane na
silniejszego operatora LTE, port LAN z PoE+ x 4 szt., wewnętrzny zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu na karcie SD
monitoringu, transmisją 4G/LTE oraz czterema portami PoE w
128 GB w kamerze (zapis na 14 dni wstecz), napisy OSD na nagraniach (czas, data, własny tekst), podsłuch audio z otoczenia walizki,
środku.
GPS/GLONAS, powiadomienia SMS o: stanie akumulatorów, alarmach, sabotażu, aktywacji wejścia, aktualnych numerach telefonu, etc.;
alarmy po otwarciu, ruchu lub zmianie położenia walizki; wyjście zasilania 12 V do akcesoriów x 3 szt., wejście dla przewodowych czujek
Kluczowe funkcje:
PIR x 2 szt., wejście sterujące I/O x 4 szt., wyjście sterujące – przekaźnikowe x 4 szt., wejście akumulatorowe z pomiarem napięcia x 4
* Kompaktowa, łatwa w przenoszeniu walizka
szt., temperatura pracy -25℃ ÷ +55℃ <H85%, system zewnętrzny IP66.
* Mikrokamera 3Mpix, tubowa lub pinhole do ukrycia
* Lokalny zapis wideo na karcie SD 128 GB w kamerze
Parametry kamery: 3 Mpix, zasięg obserwacji 30m (z opcjonalnymi obiektywami nawet do 300m), obiektyw 2,8mm (wersja tubowa)
* 4G/LTE z transmisją na żywo
albo 3,7mm (wersja pinhole), h.265, WDR, ROI, defog, Dzień/Noc, audio full duplex, detekcja ruchu, sabotażu, odłączenia sieci LAN;
* Wi-Fi jako Access Point oraz klient
opcja Wi-Fi 2,4GHz (klient).
* 4 porty PoE do podłączenia dodatkowych kamer
* 3 wyjścia zasilania 12 V do akcesoriów
* 4 wejścia sterujące I/O
Wymiary walizki: 360x320x210 [mm] Waga: 3,6 kg
* 4 wyjścia sterujące – przekaźnikowe
* 4 wejścia akumulatorowe z pomiarem napięcia
Zawiera: walizkę CaseCAM-PRO, mikro kamerę 3Mpix tubową albo pinhole, kartę SD 128 GB, anteny wbudowane, dodatkowe anteny na
* Powiadomienia o stanie akumulatora
1,5m przewodach
Uwaga: nie zawiera akumulatora. Dobierz akumulator z dostępnych opcji w cenniku (pozycje 2.05, 2.06, 2.07).
Polecane akcesoria: akumulator, np. AKU54AZ, AKU100A, AKU157A, karta SD 512 GB – pozwoli na zapis do 56 dni wstecz, microCAM4MT – mikro kamera o rozdzielczości 4Mpix, dodatkowe obiektywy LENS-25, LENS-45, LENS-70, bezprzewodowa czujka PIR
iWirelessPIR-500M

2. Cennik walizek LTE z kamerami
caseCAM-PRO
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 1097, +48 52 387 5466, tel. Całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7: +48 505 272 224

l.p.
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Kompaktowa walizka akumulatorowa z pełnym systemem wideo Parametry techniczne: Transmisja 4G/LTE, Wi-Fi 2,4GHz (AP), GSM SMS, gniazdo SIM LTE, port LAN (bez PoE) x 2 szt., wewnętrzny
monitoringu z transmisją 4G/LTE w środku.
zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu na karcie SD 128 GB w kamerze (zapis na 14 dni wstecz), napisy OSD na
nagraniach (czas, data, własny tekst), podsłuch audio z otoczenia walizki, powiadomienia SMS o: stanie akumulatorów, alarmach,
Kluczowe funkcje:
sabotażu, aktywacji wejścia, aktualnych numerach telefonu, etc.; alarmy po otwarciu,
* Kompaktowa, łatwa w przenoszeniu walizka
ruchu lub zmianie położenia walizki; wyjście zasilania 12 V do akcesoriów x 3 szt., wejście dla przewodowych czujek PIR x 2 szt., wejście
* Mikrokamera 3Mpix, tubowa lub pinhole do ukrycia
sterujące I/O x 2 szt., wyjście sterujące – przekaźnikowe x 2 szt., wejście akumulatorowe z pomiarem napięcia x 2 szt., temperatura
* Lokalny zapis wideo na karcie SD 128 GB w kamerze
pracy -25℃ ÷ +55℃ <H85%, system zewnętrzny IP66.
* 4G/LTE z transmisją na żywo
* Wi-Fi jako Access Point oraz klient
Parametry kamery: 3 Mpix, zasięg obserwacji 30m (z opcjonalnymi obiektywami nawet do 300m), obiektyw 2,8mm (wersja tubowa)
* 2 porty LAN do podłączenia dodatkowych kamer
albo 3,7mm (wersja pinhole), h.265, WDR, ROI, defog, Dzień/Noc, audio full duplex, detekcja ruchu, sabotażu, odłączenia sieci LAN;
* 3 wyjścia zasilania 12 V do akcesoriów
opcja Wi-Fi 2,4GHz (klient).
* 2 wejścia sterujące I/O
* 2 wyjścia sterujące – przekaźnikowe
Wymiary walizki: 360x320x210 [mm] Waga: 3,6 kg
* 2 wejścia akumulatorowe z pomiarem napięcia
* Powiadomienia o stanie akumulatora
Zawiera: walizkę CaseCAM-PRO, mikro kamerę 3Mpix tubową albo pinhole, kartę SD 128 GB, anteny wbudowane, dodatkowe anteny na
1,5m przewodach
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D2

6 580 zł

D2

5 480 zł

Uwaga: nie zawiera akumulatora. Dobierz akumulator z dostępnych opcji w cenniku (pozycje 2.05, 2.06, 2.07).
Polecane akcesoria: akumulator, np. AKU54AZ, AKU100A, AKU157A, karta SD 512 GB – pozwoli na zapis do 56 dni wstecz, microCAM4MT – mikro kamera o rozdzielczości 4Mpix, dodatkowe obiektywy LENS-25, LENS-45, LENS-70, bezprzewodowa czujka PIR
iWirelessPIR-500M
CaseCAM-PRO Q1
Eco

2.04

Kompaktowa walizka akumulatorowa z pełnym systemem wideo Parametry techniczne: GSM SMS, port LAN (bez PoE) x 1 szt., wewnętrzny zapis wideo z niską kompresją o wysokiej jakości obrazu na
karcie SD 128 GB w kamerze (zapis na 14 dni wstecz), napisy OSD na nagraniach (czas, data, własny tekst), podsłuch audio z otoczenia
monitoringu w środku.
walizki, wyjście zasilania 12 V do akcesoriów x 3 szt., wejście dla przewodowych czujek PIR x 2 szt., wejście akumulatorowe z pomiarem
napięcia x 1 szt., temperatura pracy -25℃ ÷ +55℃ <H85%, system zewnętrzny IP66.
Kluczowe funkcje:
* Kompaktowa, łatwa w przenoszeniu walizka
Parametry kamery: 3 Mpix, zasięg obserwacji 30m (z opcjonalnymi obiektywami nawet do 300m), obiektyw 2,8mm (wersja tubowa)
* Mikrokamera 3Mpix, tubowa lub pinhole do ukrycia
albo 3,7mm (wersja pinhole), h.265, WDR, ROI, defog, Dzień/Noc, audio full duplex, detekcja ruchu, sabotażu, odłączenia sieci LAN;
* Lokalny zapis wideo na karcie SD 128 GB w kamerze
opcja Wi-Fi 2,4GHz (klient).
* Wi-Fi (klient)
* 1 port LAN do podłączenia dodatkowej kamery
Wymiary walizki: 360x320x210 [mm] Waga: 3,4 kg
* 3 wyjścia zasilania 12 V do akcesoriów
* 1 wejście akumulatorowe z pomiarem napięcia
Zawiera: walizkę CaseCAM-PRO, mikro kamerę 3Mpix tubową albo pinhole, kartę SD 128 GB, anteny wbudowane, dodatkowe anteny na
1,5m przewodach
Uwaga: nie zawiera akumulatora. Dobierz akumulator z dostępnych opcji w cenniku (pozycje 2.05, 2.06, 2.07).
Polecane akcesoria: akumulator, np. AKU54AZ, AKU100A, AKU157A, karta SD 512 GB – pozwoli na zapis do 56 dni wstecz, microCAM4MT – mikro kamera o rozdzielczości 4Mpix, dodatkowe obiektywy LENS-25, LENS-45, LENS-70, bezprzewodowa czujka PIR
iWirelessPIR-500M

ROZSZERZENIA I OPCJE
Akumulatory
2.05

1357

AKU54AZ

Akumulatory o pojemności łącznej 54Ah – żelowe

Zestaw akumulatorów żelowych instalowany w środku walizki CaseCAM. Pojemność łączna 54 Ah / 12 V

C

790 zł

2.06

1358

AKU100A

Akumulator 100Ah – Li-Ion

Akumulator litowo-jonowy instalowany w środku walizki CaseCAM. Pojemność 100 Ah / 12 V

C

2 990 zł

2.07

1359

AKU157A

2.08

1360

PowerAKU-500A

2.09

1361

PowerAKU-500AZ

Akumulator 157Ah – Li-Ion

Akumulator litowo-jonowy instalowany w środku walizki CaseCAM. Pojemność 157 Ah / 12 V

C

4 480 zł

Ładowarka do akumulatorów Li-Ion 12V

Ładowarka kompatybilna z dowolnym akumulatorem litowo-jonowym 12V.

C

460 zł

Ładowarka do akumulatorów żelowych 12V

Ładowarka kompatybilna z dowolnym akumulatorem żelowym 12V.

C

338 zł

Dodatkowa walizka akumulatorowa, podłączana specjalnym przewodem hermetycznym do CaseCAM-PRO.
Przedłuża czas pracy walizki CaseCAM lub kamer mobilnych iCAM-Mobile.
Pojemność 100 Ah / 12 V

D2

4 890 zł

Walizki akumulatorowe (PowerBanki 12V DC, IP66)
Walizka z akumulatorem 100Ah 12V

2.10

1362

PowerCASE-100A

2.11

1363

PowerCASE-157A

Walizka z akumulatorem 157Ah 12V – parametry jak wyżej

Dodatkowa walizka akumulatorowa, podłączana specjalnym przewodem hermetycznym do CaseCAM-PRO.
Przedłuża czas pracy walizki CaseCAM lub kamer mobilnych iCAM-Mobile.
Pojemność 157 Ah / 12 V

D2

7 640 zł

2.12

1364

PowerCASE-314A

Walizka z akumulatorem 314Ah 12V – parametry jak wyżej

Dodatkowa walizka akumulatorowa, podłączana specjalnym przewodem hermetycznym do CaseCAM-PRO.
Przedłuża czas pracy walizki CaseCAM lub kamer mobilnych iCAM-Mobile.
Pojemność 314 Ah / 12 V

D2

10 980 zł

2. Cennik walizek LTE z kamerami
caseCAM-PRO
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 1097, +48 52 387 5466, tel. Całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7: +48 505 272 224

l.p.
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Parametry techniczne:
* Rozdzielczość 4 Mpix
* Wymiary to tylko 26x51 mm (tuleja)
* Na 8m elastycznym przewodzie
* Zasilanie z 12V DC albo z PoE
* Kompatybilna z kartami pamięci SD do 512 GB
* Audio I/O

D2

1 180 zł

Parametry techniczne:
* Rozdzielczość 3 Mpix
* Wymiary to tylko 26x51 mm (tuleja)
* Na 8m elastycznym przewodzie
* Zasilanie z 12V DC albo z PoE
* Kompatybilna z kartami pamięci SD do 512 GB
* Audio I/O

D2

890 zł

Mikro kamera typu pinhole microCAM-3MPH
Parametry techniczne:
Niewielka kamera typu pinhole, przeznaczona do ukrycia np. w drzwiach * Rozdzielczość 3 Mpix
czy puszce instalacyjnej.
* Wymiary to tylko 36x26x24 mm (kostka)
* Na 8m elastycznym przewodzie
* Zasilanie z 12V DC albo z PoE
* Kompatybilna z kartami pamięci SD do 512 GB
* Audio I/O

D2

890 zł

C

266 zł
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Kamery
microCAM-4MT

2.13

1380

microCAM-3MT

2.14

Mikro kamera tulejowa microCAM-4MT
Niewielka, łatwa do ukrycia kamera o rozdzielczości 4 Mpix, na
elastycznym 8m kablu.

Mikro kamera tulejowa microCAM-3MT
Niewielka, łatwa do ukrycia kamera o rozdzielczości 3 Mpix, na
elastycznym 8m kablu.

1365

microCAM-3MPH

2.15

1366

2.16

1367

LENS-25

Obiektyw 25 mm

Obiektyw 25mm do mikro kamery microCAM-3M

2.17

1368

LENS-45

Obiektyw 45 mm

Obiektyw 45mm do mikro kamery microCAM-3M

C

360 zł

2.18

1369

LENS-70

Obiektyw 70 mm

Obiektyw 70mm do mikro kamery microCAM-3M

C

460 zł

Bezprzewodowy czujnik ruchu PIR o zasięgu radiowym 500m NLOS
(przez przeszkody), automatycznie wyzwalający zbliżenie i najazd
kamery na obszar wykrycia. Przeznaczony do ochrony terenu nawet
500m od wieży.

Parametry techniczne:
* Zasięg detekcji 12m/120°,
* Zasięg transmisji 500m NLOS, 1000m LOS
* Zasilanie 3,6V na 6 miesięcy
* Zewnętrzna IP65, stalowa konstrukcja odporna na uderzenia, zabezpieczana przed demontażem kłódką
* Powiadomienie sabotażowe, o demontażu / otwarciu. W zestawie odbiornik radiowy z wyjściem przekaźnikowym NO

D2

1 890 zł

Nocny oświetlacz podczerwieni niewidocznej 940nm z
niezależnym zasilaniem akumulatorowym

Parametry techniczne:
* Zasięg oświetlenia 110 m / 50 °
* Zasilanie z akumulatora
* W zestawie z walizką akumulatorową 57Ah / 12V DC
* Przeznaczony do zastosowania zewnętrznego IP66

C

1 730 zł

Parametry techniczne:
* Zasięg oświetlenia 110 m / 50 °
* Zasilanie z 12V DC, bez akumulatora
* Przeznaczony do zastosowania zewnętrznego IP66

C

890 zł

Czujniki ruchu
iWirelessPIR-500M
2.19

1370

PowerIR-110M
2.20

1371

2.21

1372

2.22

1373

SD512G (GTU06)

Karta pamięci 512GB do kamery microCAM-3M, microCAM-4M

Pozwala na lokalny zapis wideo w kamerze na 56 dni wstecz.

C

585 zł

IR-110M

Nocny oświetlacz podczerwieni niewidocznej 940nm

Pamięci i karty SIM

2.23

1374

SD256G (GTU06)

Karta pamięci 256GB do kamery microCAM-3M, microCAM-4M

Pozwala na lokalny zapis wideo w kamerze na 28 dni wstecz.

C

299 zł

2.24

1375

SD128G (GTU 06)

Karta pamięci 128GB do kamery microCAM-3M, microCAM-4M

Pozwala na lokalny zapis wideo w kamerze na 14 dni wstecz.

C

188 zł

2.25

1377

SSD1T (GTU 06)

Dysk SSD 1TB do walizki CaseCAM-PRO

Szybki dysk SSD przeznaczony do walizki CaseCAM-PRO Q4 wyposażonej we wbudowany rejestrator z zapisem dla czterech kamer.
Pojemność 1TB.

C

699 zł

2.26

1376

SSD512G (GTU 06)

C

460 zł

Dysk SSD 512GB do walizki CaseCAM-PRO

Szybki dysk SSD przeznaczony do walizki CaseCAM-PRO Q4 wyposażonej we wbudowany rejestrator z zapisem dla czterech kamer.
Pojemność 512GB.

2. Cennik walizek LTE z kamerami
caseCAM-PRO
CAMSAT 10.2021

podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%
cennik ważny od 06.10.2021
tel. +48 52 387 3658, +48 52 387 1097, +48 52 387 5466, tel. Całodobowa pomoc techniczna CAMSAT 24h/7: +48 505 272 224
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Zdjęcie

Opis i zalety

Parametry techniczne i zawartość

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

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

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

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

C

Opcje:
300 SMS: +480zł
netto
100 SMS: +300zł
netto
76,- miesięcznie

-

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

Inne
Kamera IP stałopozycyjna lub obrotowa z szyfrowaniem zapisu
na karcie SD

Specjalnie dobrana kamera z funkcją szyfrowania danych na karcie SD. O szczegóły zapytaj dział handlowy CAMSAT.

-

Na zapytanie

Opcja RODO

Opcja zabezpieczająca zapis wideo w mini kamerze microCAM, szyfrowanie danych na karcie SD.

C

1 690 zł

Lokalizator GPS

Niezależny lokalizator GPS z namierzaniem przez GSM, bateria, gniazdo SIM.

C

590 zł

C

360 zł

Subskrypcja na 12 miesięcy dla TrackGPS-Sensor

Rozbudowa do modelu wyższego
2.33

1352

Blok No. 2a

2.34

1355

Blok No. 5

Rozszerzenie walizki o Blok No. 2a

Zawiera system transmisji LTE, podwójny slot na kartę SIM, GPS, 4 porty PoE, powiadomienia SMS o stanie systemu oraz akumulatorów,
alarmy SMS po naruszeniu walizki, 4 wejścia sterujące I/O, 4 wyjścia sterujące przekaźnikowe, 4 wejścia akumulatorowe z pomiarem
napięcia.

C

2 360 zł

Rozszerzenie walizki o Blok No. 5

Zawiera rejestrator z dyskiem SSD 1TB, umożliwiający zapis z czterech kamer.

C

2 190 zł

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

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
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