
CAM 12  - Zaawansowany system zliczania osób 

opracowany dla wejść, w których jednocześnie przechodzi 

kilka osób.  

Licznik zlicza osoby wchodzące jak i wychodzące. 

Opatentowany system liczenia ludzi.  

Jest dokładny i niezawodny w każdym miejscu i nie wymaga 

dedykowanego komputera.  

Łączy wysyłanie danych i przetwarzanie w jednym 

kompaktowym pakiecie. 

 

Dostępne są następujące wersje wykonania: 

 

CAM 12 V1 

Kamera zliczająca w obudowie kulistej. 

Komunikacja z komputerem poprzez LAN-ETHERNET TCP/IP. 

Złącze RJ45, RS232 

 

CAM 12 V2 

Kamera zliczająca w obudowie kulistej. 

Komunikacja z komputerem poprzez LAN – ETHERNET. 

Złącze RJ45. 

Lub opcjonalnie poprzez GSM GPRS.  

Przechowywanie danych w wewnętrznej pamięci do 450 dni. 
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CAM 12 - serwer 

Serwer w obudowie z kartą pamięci SD i  

obsługą do 8 czujników w grupie. 

 

Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym. 

Wszystkie dane zliczenia przechowywane na karcie pamięci SD. 

Takie liczenie umożliwia pracę bez podłączenia do sieci 

internetowej.  

Dane na karcie pamięci są przechowywane przez wiele lat.  

Odczyt jest możliwy z dowolną stacją sieci, bez dedykowanego 

komputera. 

 Wszystko w  jednej kompaktowej obudowie: 

● Archiwizacja danych na karcie pamięci.(1-4GB) 

● Zdalny serwer danych i sterowanie poprzez internet.  

   DHCP , RJ45 

● Serwer może kontrolować do 8 czujników. 

● Bezpośrednie podłączenie do sieci za pośrednictwem łącza 3G 

(GSM) lub GPRS. 

Serwer nie jest wymagany do pracy 1 licznika 

 

 

   Złącza serwera: 

1. Karta pamięci SD 

2. Kontrolki (zasilanie, dane ….) 

3. Wejście zasilania 

4. Ethernet port RJ45 / POE zasilanie 

5. Port RS232 

      liczymy dla Ciebie                                 www.eassystem.eu 
 

     Licznik osób CAM12                      European provider of people counting devices 



tel. 604638672                                                                                                                                           Kraków, płk. 

Dąbka 8    p.107    

    liczymy dla Ciebie                                 www.eassystem.eu 
 

   Licznik osób CAM12                      European provider of people counting devices 

Wszystkie wersje liczników pozwalają gromadzić dane na 1 komputerze 

i oferują wykonanie i porównywanie statystyk graficznych dla  

wielu punktów pomiarowych . 
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Przykłady statystycznych wykresów graficznych 


