
 

 
Sound Control Technologies 

 
Wysoka jakość transmisji obrazu i dźwięku na odległość 

nawet do 100 metrów od kodeka 

KOMPATYBILNOŚĆ: CISCO, POLYCOM, LOGITECH, CLEARONE i inne. 

SC Technologies jest producentem certyfikowanych extenderów, które przy pomocy pojedynczego lub 

podwójnego okablowania zapewnią zasilanie, sterowanie IR, RS-232 oraz transmisję audio i video - nawet do 

100 metrów od kodeka. Zestawy te obsługują zarówno analogowe jak i cyfrowe kamery PTZ wysokiej 

rozdzielczości.  

 

Zestawy SC Technologies dopasowane są do większości popularnych kamer. SC Technologies zapewnia 

również integrację z niestandardowymi kamerami. W portfolio firmy znajdują się także scustomizowane 

półki pod kamery (np. naścienne, sufitowe) oraz półki pod kodeki do szaf. 

 

PORTFOLIO PRODUKTOWE: 

 

RemoteCam4 - RC4-E4P – POLYCOM 
 
      
      
      
      
      
    

 RemoteCam5 – RC5-P60 – CISCO 
              

      

      

      

      

      

       

RemoteCam 6 - CISCO 
 

 

 

 

 

 

4C4-E4P zapewnia niezawodne a tym samym ekonomiczne 

połączenie między kodekami POLYCOM RealPresence i kamerami 

EagleEye IV, umożliwiając sterowanie wideo, RS232 i zasilanie do 

100 m odległości za pomocą pojedynczego kabla CAT5e / CAT6. 

 

Zestaw RC5-P60 zapewnia niezawodne oraz ekonomiczne 

połączenie między kodekami Cisco Codec Plus, Codec Pro lub SX80 

a kamerą Precision 60, umożliwiając jednocześnie sterowanie 

HDMI, Ethernet i zasilanie kamery Precision 60 do 100m od 

kodeka za pomocą pojedynczego kabla CAT5e / CAT6. 

RC6-CST zapewnia niezawodne, ekonomiczne połączenie między 

kodekami Cisco Codec Pro lub SX80 a SpeakerTrack 60, 

umożliwiając dualne sterowanie HDMI, Ethernet oraz zasilanie 

SpeakerTrack 60 do 100m odległości za pomocą pojedynczego 

kabla CAT6. 



 

 

 

 

RemoteCam 7 – CISCO RemoteCam 7 - POLYCOM 

 
RemoteCam TableKit 

 

 

 

 

 

RemoteCamL – LOGITECH   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Przygotowana ulotka należy do KONTEL i podlega ochronie prawa autorskiego, jakiekolwiek kopiowanie i wykorzystywanie treści bez zezwolenia jest niedozwolone. 
Materiał do wykorzystania tylko dla aktywnych partnerów handlowych za zgodą właściciela wyrażoną w umowie partnerskiej. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w 
rozumieniu kodeksu handlowego. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji. Wszystkie znaki handlowe i towarowe są własnością ich odpowiednich 
właścicieli i zostały użyte za ich zgodą. 

RC7-CQC obsługuje kodeki Cisco Codec Plus, Codec 

Pro lub SX80 i Quad Camera, umożliwiając 

sterowanie HDMI, Ethernet, analogowe audio oraz 

zasilanie do Quad Camera do 100m odległości za 

pomocą pojedynczego kabla CAT6. 

RCR-PD2 został zaprojektowany w celu zapewnienia 

niezawodnego, ekonomicznego połączenia między 

kodekami Polycom Group Series a EagleEye Director II, 

umożliwiając sterowanie wideo, RS232, analogowe 

sterowanie podczerwienią audio i zasilanie do 100m 

odległości do Director II i Cisco Quad Camera. 

RemoteCam TableKit (RTK) obsługuje Cisco Room 55, 

Room 55 Dual, Room 70, Room Kit Plus, Room Kit Pro, 

Room Kit, Codec Plus i Codec Pro dzięki trzem 

wbudowanym mikrofonom Cisco; To rozwiązanie 

umożliwia sterowanie sygnałem wideo - HDMI, Touch 10 

POE / Ethernet, I/O audio i USB 2.0 niskiej prędkości 

na pojedynczym kablu CAT5e / cat6 do 100m. 

RCL-PRO obsługuje kamerę Logitech Group i kamerę Pro 2 

PTZ. To rozwiązanie umożliwia sterowanie sygnałem 

wideo USB 2.0, sterowanie i zasilanie do 100m za pomocą 

pojedynczego kabla CAT5e lub CAT6. 

KOMPATYBILNOŚĆ Z 

NAJPOPULARNIEJSZYMI  MARKAMI: 

 

KONTEL - Sp. z o.o Sp. k. 
Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa 
tel.: (48) 22 646 76 76 

 

www.kontel.pl/sound-control.html                    
Joanna.cieszczyk@kontel.pl            

kom. 517 457 152 
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