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iConstruction-CAM 

BACK

(kompatybilny z 

Hikvision, Dahua,...)

Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji 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 (1xSIM)

* 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:  zależny od mocy kamery - 4-8h

Zawiera: iConstruction-CAM BACK, 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; skrzynia iCAM-BOX, WiFi;

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

iCAM            3 998,00 zł 
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iConstruction-CAM 

x25 

(z kamerą PTZ Dahua 

lub Hikvision)

Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i 

postępów prac budowlanych - z obrotową kamerą PTZ o dużym 

zoomie optycznym x25. 

Kluczowe funkcje:

* jak w iConstruction-CAM BACK

* Kamera  - TAK (obrotowa z zoom x25, IR150 m)

* Zapis wideo na 7-10 dni

Parametry techniczne:  Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK 

Parametry kamery: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość: 0.005 Lux/F1.6 (kolor), 0.0005 Lux/F1.6 (B/W), zoom optyczny x25, 

oświetlacz IR na 150 m, h265+, obiektyw: 4.8~120mm, AWB, AGC, ATW, BLC, HLC, EIS, 2D/3D DNR, WDR 120dB, RoI, Defog, 

funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVS): Auto Tracking, przekroczenia wirtualnej linii, wtargnięcie i detekcja intruza, detekcja 

twarzy oraz pojawienie się / zniknięcie obiektu.

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 1613 m, Obserwacja: 646 m, Rozpoznanie: 323 m, Identyfikacja: 161 m.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h

Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera PTZ x 1, pamięć SD128GB - rejestracja wew, zapisu wideo na 7-10 dni, anteny, 

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

iCAM            6 690,00 zł 
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iConstruction-CAM 

x15

 (z kamerą PTZ 

Hikvision)

Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i 

postępów prac budowlanych - z obrotową kamerą PTZ o średnim 

zoomie optycznym x15. 

Kluczowe funkcje:

* jak w iConstruction-CAM BACK

* Kamera  - TAK (obrotowa z zoom x15, IR 100 m)

* zapis wideo na 7-10 dni

Parametry techniczne:  Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK 

Parametry kamery: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość:  0.005 Lux (kolor), 0.001 Lux (B/W), zoom optyczny x15, oświetlacz IR na 

100 m, h265+, obiektyw: 5~75 mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, Defog, funkcje inteligentnej 

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

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 900 m, Obserwacja: 380 m, Rozpoznanie:180 m, Identyfikacja: 90 m.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h

Zawiera: iConstruction-CAM BACK, Kamera Hikvision PTZ x1, Pamięć SD128GB - rejestracja wew. zapisu wideo na 7-10 dni, 

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

iCAM            6 390,00 zł 

B
u

d
o

w
la

n
e

1063

iConstruction-CAM 

DOME-2M

(z kamerą 

stałopozycyjną 2Mpix 

Dahua lub Hikvision)

Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i 

postępów prac budowlanych - z szerokokątną kamerą stałopozycyjną 

2Mpix (1080P).

Kluczowe funkcje:

* jak w iConstruction-CAM BACK 

* Kamera  - TAK (stałopozycyjna IR30m)

* Zapis wideo na 7-10 dni

Parametry techniczne:  Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK 

Parametry kamery: 2 Mpix 1920x1080p, Dzień/Noc, czułość:  0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), oświetlacz IR na 30 m, h265+, 

obiektyw: 2.8-12 mm motor,  AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, wykrycie ruchu, IK10

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 129 m, Obserwacja: 51 m, Rozpoznanie: 26 m, Identyfikacja: 13 m.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h

Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera stalopozycyjna x 1, pamięć SD128GB - rejestracja wew, zapisu wideo na 7-10 dni, 

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

iCAM            5 390,00 zł 

Cennik systemów kamer mobilnych na 

PLACE BUDOWY 

CAMSAT 2019
podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT 23%

cennik ważny od 01.04.2019

iContruction-CAM  mobilny system LTE do zdalnej obserwacji

 PLACÓW BUDOWY

Bez kamery - jednostka główna do dowolnej kamery IP

Gotowe zestawy - jednostka główna z kamerami 
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iConstructionCAM 

Triplex DOME-2M

(z 3 kamerami stałymi  

Hikvision)

Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i 

postępów prac budowlanych - z trzema szerokokątnymi kamerami 

stałopozycyjnymi 2Mpix (1080P).

Kluczowe funkcje:

* jak w iConstruction-CAM BACK 

* Kamera  - TAK x3 (stałopozycyjna IR 30 m)

* Zapis wideo na 7-10 dni

Parametry techniczne:  Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK 

Parametry kamery: 3x 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość:  0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, oświetlacz IR na 

30 m, H264, obiektyw: 2.8~12mm moto zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu.

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 129 m, Obserwacja: 51 m, Rozpoznanie: 26 m, Identyfikacja: 13 m.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h

Zawiera: iConstruction-CAM BACK , kamera Hikvision x 3 szt., pamięć SD128GB x 3 szt., anteny, gniazdo szybkiego montażu GE-

Mobile II x 1 szt., akcesoria montażowe x 1 szt.
iCAM            7 390,00 zł 
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iConstruction-CAM 

X15 Duplex DOME-

2M

(z kamerą PTZ oraz 2 

stałymi Hikvision)

Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i 

postępów prac budowlanych - z dwiema szerokokątnymi kamerami 

stałopozycyjnymi 2Mpix (1080P) i kamerą PTZ zoom x15.

Pozwala na obserwację dużego terenu oraz na szczegółową analizę 

wybranych miejsc).

Kluczowe funkcje:

* jak w iConstruction-CAM BACK 

* Kamera  - TAK (2 kamery stałopozycyjne 2 Mpix, IR 30 m, 1 kamera 

PTZ 2 Mpix x15, IR 100 m)

* Zapis wideo na 7-10 dni

Parametry techniczne:  Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK 

Parametry kamery PTZ: 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość:  0.005 Lux (kolor), 0.001 Lux (B/W), zoom optyczny x15, oświetlacz 

IR na 100 m, h265+, obiektyw: 5~75 mm, AWB, ATW, AGC, BLC, HLC, EIS, WDR 120 dB, 3D DNR, ROI, Defog, funkcje 

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

Parametry kamer stałopozycyjnych: 2x 2 Mpix 1080p, Dzień/Noc, czułość:  0.01 Lux (kolor), 0 Lux (B/W IR), zoom optyczny x4, 

oświetlacz IR na 30 m, H265+, obiektyw: 2.8~12 mm moto zoom, AWB, AGC, BLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, wykrycie ruchu.

Zasięg obserwacji kamery PTZ: Wykrywanie zdarzeń: z odległości 900 m, Obserwacja: 380 m, Rozpoznanie:180 m, 

Identyfikacja: 90 m

Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h

Zawiera: iConstruction-CAM BACK , kamera Hikvision 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            8 990,00 zł 
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iConstruction-CAM 

TimeLapse

(z kamerą specjalną 

4Mpix)

Mobilny system LTE do zdalnej wideo obserwacji placów budowy i 

postępów prac budowlanych - z kamerą TIME LAPSE

Przeznaczony do nagrywania materiałów poklatkowych w celu 

późniejszego odtworzenia prac np. w przyspieszonym tempie (365 dni w 

2 minuty). Kamera służy także do zdalnej obserwacji placów budowy w 

trybie online przez Internet. 

Kluczowe funkcje:

* jak w iConstruction-CAM BACK 

* Kamera  - TAK (kamera specjalna 4 Mpix)

Parametry techniczne:  Identycznie jak w iConstruction-CAM BACK plus specjalna kamera z funkcją Time Lapse

Parametry kamery: 4 Mpix, 2688 x 1520 pikseli  , Dzień/Noc, czułość:  0.03Lux/F1.4 Lux (kolor), 0 Lux/F1.4 (IR wł.) Lux (B/W), 

motozoom, oświetlacz IR na 50 m, H264, obiektyw: 2.7 mm - 13 mm (motozoom, autofocus).

Zasięg obserwacji: Wykrywanie zdarzeń z odległości 208 m, Obserwacja: 83 m, Rozpoznanie: 41 m, Identyfikacja: 20 m.

Czas pracy na samym akumulatorze: do 4h

Zawiera: iConstruction-CAM BACK, kamera TimeLapse x1, pamięć SD128GB - rejestracja wew. do zapisu wideo i zdjęć, anteny, 

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

iCAM            5 480,00 zł 
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1100

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

1102

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

techniczny CAMSAT. 
C  560 zł 

1103

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

kompatybilność pytaj dział techniczny CAMSAT. 
C  560 zł 

1105

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

C  58 zł 

1108

Wifi

Nr opcji 00 24

Opcja dostępna z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

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

Transmisja bezprzewodowa WiFi do bezprzewodowej konfiguracji systemu. Umożliwia: podgląd, sterowanie, przeglądanie i 

ściąganie archiwum oraz zarządzanie systemem.

   
C  380 zł 

1110

camSIM/PL

Nr opcji 00 91

Kompatybilna z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

* GlobalCAM LTE

* Dowolnym modemem 4G/LTE

Karta SIM LTE do kamer iCAM - operator GSM PL

Karta SIM GSM bez jakichkolwiek limitów i z pełną prędkością LTE. Umożliwia pełny zdalny dostęp do kamery np. podgląd HD, 

rejestrację, sterowanie przez 24/dobę przez cały miesiąc - najwyższa prędkość transmisji i łatwy dostęp do kamery w 

identyczny sposób jak po przewodzie. Nie wymaga VPN ani Chmur P2P. Stały, publiczny adres IP i dostęp z zewnątrz. 

Wykorzystuje pokrycie i zasięg zgodny z siecią PlusGSM. 

Wysyłanie i odbieranie SMS: Nie. 

Podana cena jest ceną abonamentu miesięcznego.

Istnieje możliwość zakupu karty razem z iCAM i opłaty jednorazowej za cały rok. 

- 69 zł netto/mies

1111

camSIM/SMS/PL

Nr opcji 00 92

Kompatybilna z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

* GlobalCAM LTE

* Dowolnym modemem 4G/LTE

Karta SIM LTE do kamer iCAM z pakietem 200 SMS - operator GSM PL

Karta camSIM zawierająca dodatkowo pakiet 200 SMSów, np. do informowania użytkownika o stanie urządzenia, alarmach 

geolokalizacyjnych i kradzieżowych, sterowanie StandBy, itd. Pozostałe opcje jak w camSIM/PL

Wysyłanie i odbieranie SMS: TAK - 99 zł netto/mies

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: 60 x 50 x 35 cm C  1280 zł 

1116

Gniazdo GE-Mobile II

Nr opcji 00 52

Kompatybilne z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD 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 

Akcesoria do kamer mobilnych
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Opcje rozszerzające funkcjonalność
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1117

iCAM-TVRec

Nr opcji 00 26

Kompatybilny z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD 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 

1118

PTZ-Keyboard

Nr opcji 00 50

Kompatybilna z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD II

Klawiatura sterująca kamerą PTZ

Klawiatura sterująca PTZ z joystickiem 3D do kamer iCAM.

   

-
wycena 

indywidualna

1119

PTZ-Keyboard/Video

Nr opcji 00 51

Kompatybilna z:

* iConstruction-CAM

* iCAM-MobileHD II

* iCAM-PowerHD

* iCAM-MiniHD 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
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