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BCS-xPoE3/EXT-PP
● Miniaturowy Extender (3× PoE IN/OUT PASSIVE)
● 3 portowy Switch PoE10/100 Mbps, zasilany 

z Passive PoE (max moc wyjścia w zależności 
od mocy źródła zasilania  70W)

● Mini switch umożliwiający wzmacnianie 
i rozdzielanie sygnału sieciowego

● Możliwość zasilania z innego switcha PoE Passive, 
umożliwia rozdzielenie zasilania do 2 kamer PoE 
802.3at/af

● Wersja standalone bez konieczności konfiguracji
● Małe gabaryty umożliwiają zastosowanie 

w puszkach instalacyjnych
● Niski pobór mocy <1W

BCS-xSFP

● Gigabitowy media konwerter Ethernet – SFP zasilany przez złącze śrubowe (Vin) 
lub z innego switcha PoE 802.3af lub PoE PASSIVE

● Prosty i łatwy w obsłudze, niezarządzalny moduł w którym nie trzeba 
konfigurować żadnych dodatkowych parametrów oraz 
niski pobór mocy samego modułu (1,5W)

● Szeroki zakres napięcia zasilania poprzez zaciski śrubowe od 12 – 58V DC
● Transmisja na porcie sieciowym LAN 10/100/1000 Mbps
● Wkładki SFP należy zakupić oddzielnie
● Nie współpracuje z wkładkami SFP w standardzie IEEE 802.3u 100 Base-FX
● Miniaturowe rozmiary i możliwość montażu w puszkach od kamer 

do komunikacji kamer na duże odległości (moduł media konwertera 
oraz kamerę należy odpowiednio zasilić z zasilacza)

BCS-xPoE3/EXT-AT
● Miniaturowy Extender 

(1× PoE IN 802.3at/af + 2× PoE OUT)
● 3 portowy Switch PoE10/100 Mbps, zasilany z PoE 

(max moc wyjścia w zależności od mocy źródła 
zasilania  50W)

● Mini switch umożliwiający wzmacnianie 
i rozdzielanie sygnału sieciowego

● Możliwość zasilania z innego switcha 802.3at/af 
lub PoE Passive, umożliwia rozdzielenie zasilania 
do 2 kamer PoE 802.3at/af.

● Wersja standalone bez konieczności konfiguracji
● Małe gabaryty umożliwiają zastosowanie 

w puszkach instalacyjnych
● Niski pobór mocy <1W
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BCS-UPS/IP8/E-S/RACK5UBCS-UPS/IP16/E-S/RACK5U
● Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP 

(16× PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 
100 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

● Zasilacz buforowy 2× 72W (144W) 
o wysokiej sprawności

● Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer 
na dalszą odległość do 250 m. (Pasmo 10 Mbps 
na wszystkich portach)

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora

● Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. 
Wymagane 2 sztuki akumulatorów

● Obudowa BCS-RACK5U 19” 5U 
(440 × 220 × 180 mm)

● W zestawie moduł do buforowego zasilania 
rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

● Szacowany czas  [h] podtrzymania rejestratora 
i kamer przy max ilości kamer: 5h IR OFF/3h 
IR ON @ 2× 12V/18Ah

● Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP (8× PoE 
PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 100 Mbps). 
Posiada bezpieczniki elektroniczne

● Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawności
● Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer 

na dalszą odległość do 250 m. (Pasmo 10 Mbps 
na wszystkich portach)

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora

● Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. 
Wymagany jeden akumulator

● Obudowa BCS-RACK5U 19” 5U 
(440 × 220 × 180 mm)

● W zestawie moduł do buforowego zasilania 
rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

● Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora 
i kamer przy max ilości kamer: 9h IR OFF/5,5h 
IR ON @ 2× 12V/18Ah

BCS-UPS/IP8Gb/E-S/RACK5U
● Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP  (8× PoE 

PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 1000 Mbps). 
Posiada bezpieczniki elektroniczne

● Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawności
● W zestawie moduł do buforowego zasilania 

rejestratorów  12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora
● Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. 

Wymagany jeden akumulator
● Obudowa BCS-RACK5U 19” 5U 

(440 × 220 × 180 mm)
● Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora 

i kamer przy max ilości kamer: 9h IR OFF/5,5h 
IR ON @ 2× 12V/18Ah

BCS-UPS/IP16Gb/E-S/RACK5U
● Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP 

(16× PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 
1000 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

● Zasilacz buforowy 2× 72W (144W)  
 wysokiej sprawności

● W zestawie moduł do buforowego zasilania 
rejestratorów  12V +/-5% DC  z max. 2 dyskami HD

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora

● Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. 
Wymagane 2 sztuki akumulatorów

● Obudowa BCS-RACK5U 19” 5U 
(440 × 220 × 180 mm)

● Szacowany czas [h] podtrzymania rejestratora 
i kamer przy max ilości kamer: 5h IR OFF/3h 
IR ON @ 2× 12V/18Ah
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BCS-UPS/IP4/E-SBCS-UPS/IP8/E-S
● Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP 

(8× PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 
100 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

● Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawności
● Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer 

na dalszą odległość do 250 m. (Pasmo 10 Mbps 
na wszystkich portach)

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora

● Miejsce na akumulator 12V/18Ah. 
Wymagany jeden akumulator

● Obudowa wewnętrzna IP20 
(300 × 320 × 90 mm)

● W zestawie moduł do buforowego zasilania 
rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

● Szacowany czas  [h] podtrzymania rejestratora  
 kamer przy max ilości kamer: 4,5h IR OFF/3h 
IR ON @ 12V/18A

● Profesjonalny switch PoE do 4 kamer IP 
(4× PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 
100 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

● Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawności
● Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer 

na dalszą odległość do 250 m. (Pasmo 10 Mbps 
na wszystkich portach)

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora

● Miejsce na akumulator 12V/18Ah. 
Wymagany jeden akumulator

● Obudowa wewnętrzna IP20 
(300 × 320 × 90 mm)

● W zestawie moduł do buforowego zasilania 
rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

● Szacowany czas [h] podtrzymania rejestrator 
i kamer przy max ilości kamer: 6,5h IR OFF/4,5h 
IR ON @ 12V/18Ah

BCS-UPS/IP8Gb/E-S
● Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP 

(8× PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 
1000 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

● Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawności
● W zestawie moduł do buforowego zasilania 

rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora
● Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. 

Wymagany jeden akumulator
● Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-H 

(400×450×140 mm)
● Szacowany czas  [h] podtrzymania rejestratora 

i kamer przy max ilości kamer: 4,5h IR OFF/3h 
IR ON @ 12V/18Ah

BCS-UPS/IP16Gb/E-S
● Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP 

(16× PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 
1000 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

● Zasilacz buforowy 2× 72W (144W) 
o wysokiej sprawności.

● W zestawie moduł do buforowego zasilania 
rejestratorów 12V +/-5% DC z max. 2 dyskami HD

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora

● Miejsce na dwa akumulatory 12V/18Ah. 
Wymagane 2 sztuki akumulatorów

● Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-H 
(400 × 450 × 140 mm)

● Szacowany czas  [h] podtrzymania rejestratora 
i kamer przy max ilości kamer: 5h IR OFF/3h 
IR ON @ 2× 12V/18Ah



Cechy i funkcje aplikacji:

• podgląd na żywo
• odtwarzanie
• logi i powiadomienia
• e-mapa

• trasy i zadania
• reguły alarmów
• PC-NVR
• napisy (POS)
• obsługa chmury (P2P) BCS
• dodatkowe funkcje
• licencje
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BCS-IP16Gb/E-SBCS-IP8Gb/RACK5U
● Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP 

(8× PoE PASSIVE 10/100 Mbps 
+ 2× Uplink 1000 Mbps)

● Zasilacz 96W o wysokiej sprawności
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Obudowa BCS-RACK5U 19” 5U 

(440 × 220 × 180 mm)
● Możliwość wyłączenia zasilania 

na wybranych portach PoE
● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 

dla każdego kanału PoE (auto powrót)
● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 

dodatkowych switchy

● Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP 
(16× PoE PASSIVE 10/100 Mbps 
+ 2× Uplink 1000 Mbps)

● Zasilacz 192W o wysokiej sprawności
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-H 

(400 × 450 × 140 mm)
● Możliwość wyłączenia zasilania 

na wybranych portach PoE
● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 

dla każdego kanału PoE (auto powrót)
● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 

dodatkowych switchy

BCS-IP16Gb/RACK5U
● Profesjonalny switch PoE do 16 kamer IP 

(16× PoE PASSIVE 10/100 Mbps 
+ 2× Uplink 1000 Mbps)

● Zasilacz 192W o wysokiej sprawności
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Obudowa BCS-RACK5U 19” 5U 

(440 × 220 × 180 mm)
● Możliwość wyłączenia zasilania na wybranych 

portach PoE
● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 

dla każdego kanału PoE (auto powrót)
● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 

dodatkowych switchy

BCS-UPS/IP4/Z/E-S
● Profesjonalny switch PoE do 4 kamer IP 

(4× PoE PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 
100 Mbps). Posiada bezpieczniki elektroniczne

● Zasilacz buforowy 72W o wysokiej sprawności
● Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer 

na dalszą odległość do 250 m. (Pasmo 10 Mbps 
na wszystkich portach)

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora

● Miejsce na akumulator 12V/7Ah. 
Wymagany jeden akumulator

● Obudowa zewnętrzna IP56 
(300 × 220 × 120 mm)

● Szacowany czas [h] podtrzymania kamer 
przy max ilości kamer: 5h IR OFF/2,5h 
IR ON @ 12V/7Ah



ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW IP POE – NIEBUFOROWE

6

BCS-IP8/E-SBCS-IP8Gb/Z/E-S
● Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP 

(8× PoE PASSIVE 10/100 Mbps 
+ 2× Uplink 1000 Mbps)

● Zasilacz 96W o wysokiej sprawności
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Obudowa zewnętrzna BCS-L 

(190 × 240 × 90 mm)
● Możliwość wyłączenia zasilania 

na wybranych portach PoE
● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 

dla każdego kanału PoE (auto powrót)
● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 

dodatkowych switchy

● Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP 
(8× PoE PASSIVE 10/100 Mbps 
+ 2× Uplink 100 Mbps)

● Zasilacz 96W o wysokiej sprawności.
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer 

na dalszą odległość do 250 m. (Pasmo 10 Mbps 
na wszystkich portach)

● Możliwość wyłączenia zasilania na wybranych 
portach PoE

● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 
dla każdego kanału PoE (auto powrót)

● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 
dodatkowych switchy. Obudowa wewnętrzna 
IP20 BCS-E (200 × 250 × 85 mm)

BCS-IP8Gb/E-S/E
● Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP 

(8× PoE PASSIVE 10/100 Mbps 
+ 2× Uplink 1000 Mbps)

● Zasilacz 96W o wysokiej sprawności
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-E 

(200 × 250 × 85 mm)
● Możliwość wyłączenia zasilania 

na wybranych portach PoE
● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 

dla każdego kanału PoE (auto powrót)
● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 

dodatkowych switchy

BCS-IP8Gb/E-S
● Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP 

(8× PoE PASSIVE 10/100 Mbps 
+ 2× Uplink 1000 Mbps)

● Zasilacz 96W o wysokiej sprawności
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-H 

(400 × 450 × 140 mm)
● Możliwość wyłączenia zasilania 

na wybranych portach PoE
● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 

dla każdego kanału PoE (auto powrót)
● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 

dodatkowych switchy
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BCS-IP5/E-SBCS-IP4/Z/E-S
● Profesjonalny switch PoE do 4 kamer IP 

(4× PoE PASSIVE 10/100 Mbps 
+ 2× Uplink 100 Mbps)

● Zasilacz 96W o wysokiej sprawności
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe  

i nadnapięciowe
● Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer 

na dalszą odległość do 250 m. (Pasmo 10 Mbps 
na wszystkich portach)

● Możliwość wyłączenia zasilania 
na wybranych portach PoE

● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 
dla każdego kanału PoE (auto powrót)

● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 
dodatkowych switchy. Obudowa zewnętrzna 
IP56 BCS-L (190 × 140 × 70 mm)

● Profesjonalny switch PoE do 5 kamer IP (5× PoE 
PASSIVE 10/100 Mbps + 1× Uplink 100 Mbps)

● Zasilacz 75W o wysokiej sprawności. Możliwość 
zasilania innych urządzeń zasilanych z napięcia 
48 V (złącze śrubowe)

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe

● Łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności 
konfguracji parametrów. Szybki montaż dzięki 
możliwości przełożenia zarobionego złącza 
RJ45 przez dławnice kablowe

● Możliwość wyłączenia zasilania 
na wybranych portach PoE

● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 
dla każdego kanału PoE (auto powrót). 
Bezpieczniki polimerowe

● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 
dodatkowych switchy. Obudowa zewnętrzna 
IP55 (150 × 110 × 70 mm)

BCS-IP8/Z/E-S
● Profesjonalny switch PoE do 8 kamer IP 

(8× PoE PASSIVE 10/100 Mbps 
+ 2× Uplink 100 Mbps)

● Zasilacz 96W o wysokiej sprawności
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer 

na dalszą odległość do 250 m. (Pasmo 10 Mbps 
na wszystkich portach)

● Możliwość wyłączenia zasilania 
na wybranych portach PoE

● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 
dla każdego kanału PoE (auto powrót)

● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 
dodatkowych switchy. Obudowa zewnętrzna 
IP56 BCS-L (190 × 140 × 70 mm)

BCS-IP4/E-S
● Profesjonalny switch PoE do 4 kamer IP 

(4× PoE PASSIVE 10/100 Mbps 
+ 2× Uplink 100 Mbps)

● Zasilacz 96W o wysokiej sprawności
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer 

na dalszą odległość do 250 m. (Pasmo 10  Mbps 
na wszystkich portach)

● Możliwość wyłączenia zasilania 
na wybranych portach PoE

● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 
dla każdego kanału PoE (auto powrót)

● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 
dodatkowych switchy. Obudowa wewnętrzna 
IP20  BCS-E (200 × 250 × 85 mm)



ZASILACZE – BUFOROWE

BCS-ZA1206/UPS/L
● Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej 

sprawności Vin 230V AC Vout 12V DC 
Iout 6A Pout 72W

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe oraz ochrony akumulatora

● Miejsce na akumulator 12V/7Ah
● Wymagany jednen akumulator
● Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-L 

(240 × 190 × 90 mm)
● Kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV 

w małogabarytowej obudowie
● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki 

wysokiej sprawności zasilacza oraz odporność 
na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC 
jak i wyjścia zasilacza

● Łatwy montaż modułów posiadających 
otworowanie w rastrze 10,8 mm

BCS-ZA1206/UPS/XL
● Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej 

sprawności Vin 230V AC Vout 12V DC 
Iout 6A Pout 72W

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe

● Miejsce na akumulator 12V/18Ah
● Wymagany jednen akumulator
● Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-XL 

(300 × 220 × 120 mm)
● Kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV 

w małogabarytowej obudowie
● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki 

wysokiej sprawności zasilacza oraz odporność 
na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC 
jak i wyjścia zasilacza

● Łatwy montaż modułów posiadających 
otworowanie w rastrze 10,8 mm.

BCS-ZA1206/UPS/H

● Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej sprawności 
Vin 230V AC Vout 12V DC Iout 6A Pout 72W

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe
● Miejsce na dwa akumulatory 18Ah, oraz moduły dodatkowe
● Wymagany jednen akumulator 12V/18Ah
● Obudowa wewnętrzna IP20  BCS-H (400 × 450 × 140 mm)
● Kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza 

oraz odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230V AC 
jak i wyjścia zasilacza

● Łatwy montaż modułów posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm
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BCS-ZA1206/UPS/F
● Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej 

sprawności Vin 230V AC Vout 12V DC 
Iout 6A Pout 72W

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe

● Miejsce na akumulator 12V/18Ah, 
oraz moduły dodatkowe

● Wymagany jednen akumulator
● Obudowa wewnętrzna IP20 (300 × 320 × 90 mm)
● Kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV 

w małogabarytowej obudowie.
● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki 

wysokiej sprawności zasilacza oraz odporność 
na przepięcia zarówno od strony sieci 230 VAC 
jak i wyjścia zasilacza

● Łatwy montaż modułów posiadających 
otworowanie w rastrze 10,8 mm

BCS-ZA1206/UPS
● Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej 

sprawności Vin 230V AC Vout 12V DC 
Iout 6A Pout 72W

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe

● Kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV 
do montażu – płytka elektroniki do zabudowy

● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki 
wysokiej sprawności zasilacza oraz odporność 
na przepięcia zarówno od strony sieci 230V AC 
jak i wyjścia zasilacza

● Łatwy montaż modułów posiadających 
otworowanie w rastrze 10,8 mm

BCS-ZA1206/UPS/E

● Zasilacz buforowy impulsowy o wysokiej sprawności 
Vin 230V AC Vout 12V DC Iout 6A Pout 72W

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe
● Miejsce na akumulator 12V/7Ah, oraz moduły dodatkowe
● Wymagany jednen akumulator
● Obudowa wewnętrzna IP20 BCS-E (200 × 250 × 85 mm)
● Kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza 

oraz odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 230V AC 
jak i wyjścia zasilacza

● Łatwy montaż modułów posiadających otworowanie w rastrze 10,8 mm
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BCS-ZA2425
● Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności 

Vin 230V AC Vout 24V DC Iout 2.5A Pout 60W
● Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 24V 

oraz przeciwprzeciążeniowe na poziomie 5A 
dodatkowo zabezpieczenie termiczne

● Możliwość regulacji napięcia wyjściowego 
w zakresie 20.5-26.2V

● Sygnalizacja pracy diodą LED
● Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia 

(w przypadku zwarcia bezpośredniego lub 
długotrwałego wymagany restart zasilacza 30s.)

● Montaż na szynie DIN TH35 lub powierzchniowy
● Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

wyjścia DC oraz wejścia AC

BCS-ZA1206/S
● Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności  

Vin 230V AC Vout 12V DC Iout 6A Pout 72W
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-S 

(150 × 110 × 70 mm), z dławnicami kablowymi
● Kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV 

w małogabarytowej obudowie
● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki 

wysokiej sprawności zasilacza oraz odporność 
na przepięcia zarówno od strony sieci 230V AC 
jak i wyjścia zasilacza

● Łatwy montaż modułów posiadających 
otworowanie w rastrze 10,8 mm.

BCS-ZA2403/SBCS-ZA4802/S
● Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności 

Vin 230V AC Vout 48V DC Iout 2A Pout 96W
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-S 

(150 × 110 × 70 mm), z dławnicami kablowymi.
● Wejście kablami przez zamontowane 

w obudowie dławnice
● W komplecie 2 uchwyty umożliwiające montaż 

obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56
● Kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV 

w małogabarytowej obudowie
● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki 

wysokiej sprawności zasilacza oraz odporność 
na przepięcia zarówno od strony sieci 230V AC 
jak i wyjścia zasilacza

● Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności 
Vin 230V AC Vout 24V DC Iout 3A Pout 72W

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe

● Obudowa zewnętrzna IP56 BCS-S 
(150 × 110 × 70 mm), z dławnicami kablowymi

● Wejście kablami przez zamontowane 
w obudowie dławnice

● W komplecie 2 uchwyty umożliwiające montaż 
obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56

● Kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV 
w małogabarytowej obudowie

● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki 
wysokiej sprawności zasilacza oraz odporność 
na przepięcia zarówno od strony sieci 230V AC 
jak i wyjścia zasilacza
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BCS-ZA4802BCS-ZA1220
● Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności 

Vin 230V AC Vout 12V Iout 2A Pout 25W
● Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia 12V 

oraz przeciwprzeciążeniowe na poziomie 3.5A 
dodatkowo zabezpieczenie termiczne

● Możliwość regulacji napięcia wyjściowego 
w zakresie 10.3-14.3V

● Sygnalizacja pracy diodą LED
● Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia 

(w przypadku zwarcia bezpośredniego lub 
długotrwałego wymagany restart zasilacza 30s.)

● Montaż na szynie DIN TH35 lub powierzchniowy
● Dodatkowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

wyjścia DC oraz wejścia AC

● Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności 
Vin 230V AC Vout 48V DC Iout 2A Pout 96W

● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe

● Kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń 
CCTV – płytka elektroniki do zabudowy

● Odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 
230 VAC jak i wyjścia zasilacza

● Łatwy montaż w obudowach posiadających 
otworowanie w rastrze 10,8 mm

● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki 
wysokiej sprawności zasilacza oraz odporność 
na przepięcia zarówno od strony sieci 230V AC 
jak i wyjścia zasilacza

BCS-ZA1206
● Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności 

Vin 230V AC Vout 24V DC Iout 3A Pout 72W
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Odporność na przepięcia zarówno od strony sieci 

230V AC jak i wyjścia zasilacza
● Niewielkie rozmiary urządzenia 

i wysoka sprawność
● Moduł do zabudowy – płytka elektroniki
● Łatwy montaż w obudowach posiadających 

otworowanie w rastrze 10,8 mm

BCS-ZA2403
● Zasilacz impulsowy o wysokiej sprawności 

Vin 230V AC Vout 12V DC Iout 6A Pout 72W
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV 

do montażu – płytka elektroniki do zabudowy
● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki 

wysokiej sprawności zasilacza oraz odporność 
na przepięcia zarówno od strony sieci 230V AC 
jak i wyjścia zasilacza

● Łatwy montaż w obudowach posiadających 
otworowanie w rastrze 10,8 mm
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BCS-SU50/48BCS-SU100/48
● Przetwornica napięcia DC/DC o wysokiej 

sprawności  podnosząca napięcie
● Nieizolowana Vin 10...30V DC Vout 48V DC 

Pout 100W
● Moduł do zabudowy – płytka elektroniki
● Szeroki zakres napięcia zasilania
● Ustalone napięcie wyjściowe 48V DC
● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy 

dzięki wysokiej sprawności przetwornicy
● Duża moc wyjściowa przy niewielkich 

gabarytach modułu
● Odporność na odwrotną polaryzację 

napięcia zasilania

● Przetwornica napięcia DC/DC o wysokiej 
sprawności  podnosząca napięcie

● Nieizolowana Vin 10...30V DC Vout 48V DC 
Pout 50W

● Moduł do zabudowy – płytka elektroniki
● Szeroki zakres napięcia zasilania
● Ustalone napięcie wyjściowe 48V DC
● Niskie nagrzewanie wnętrza obudowy 

dzięki wysokiej sprawności przetwornicy
● Duża moc wyjściowa przy niewielkich 

gabarytach modułu
● Odporność na odwrotną polaryzację 

napięcia zasilania

BCS-ZIP
● Ogranicznik przepięć. Możliwość pracy 

we wszystkich rodzajach sieci Ethernet 
z zasilaniem PoE

● Brak zasilania samego modułu
● Praca bez podłączonego przewodu uziemiania
● Brak zakłóceń transmisji danych (100 Mbps)
● Niewielkie rozmiary modułu

BCS-xPoE6-II
● Profesjonalny switch PoE 6 portów  (5× PoE 

PASSIVE 10/100 Mbps + 1× Uplink 100 Mbps)
● Moduł bez zasilacza, płytka elektroniki 

do zabudowy
● Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
● Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer 

na dalszą odległość do 250 m. (Pasmo 10 Mbps 
na wszystkich portach)

● Możliwość wyłączenia zasilania na wybranych 
portach PoE

● Niezależne bezpieczniki elektroniczne 
dla każdego kanału PoE (auto powrót)

● Łatwa rozbudowa systemu przez dołączenie 
dodatkowych switchy. Zasilanie przez złącze 
śrubowe (Vin) lub z innego switcha PoE PASSIVE 
(port PoE IN/OUT)
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BCS-AVC24/1205/ISOBCS-AVC12/1204/ISO
● Izolowana przetwornica napięcia o wysokiej 

sprawności  DC/DC 50W
● Uwe: 10-16V DC Uwy: 12V DC +/-5% 4A – 

zalecana do zasilania rejestratorów w systemach 
gdzie pojawiają się zakłócenia spowodowane 
brakiem separacji mas urzadzeń

● Moduł do zabudowy – płytka elektroniki
● Szeroki zakres napięcia zasilania
● Stabilne napięcie wyjściowe 12V przy zasilaniu 

z zasilacza buforowego
● Rozwiązanie zasilania urządzeń monitoringu 

wymagających izolowanego napięcia 12V
● Eliminacja zakłóceń występujących 

w nieizolowanych systemach zasilania DC
● Niewielkie rozmiary modułu

● Izolowana przetwornica napięcia DC/DC 60W
● Uwe: 20-30V DC Uwy: 12V DC +/-5% 5A – 

zalecana do zasilania rejestratorów w systemach 
gdzie pojawiają się zakłócenia spowodowane 
brakiem separacji mas urzadzeń

● Moduł do zabudowy – płytka elektroniki
● Szeroki zakres napięcia zasilania
● Stabilne napięcie wyjściowe 12V
● Rozwiązanie zasilania urządzeń monitoringu 

wymagających izolowanego napięcia 12V
● Eliminacja zakłóceń występujących 

w nieizolowanych systemach zasilania DC
● Niewielkie rozmiary modułu

BCS-AVC1203
● Przetwornica napiecia DC/DC o wysokiej 

sprawności do rejestratorów i dysków 
sieciowych

● Stabilizująca napięcie, nieizolowana 
Vin 6...30V DC Vout 12V DC +/-5%Iout 
2,5A Pout 30W

● Moduł do zabudowy – płytka elektroniki
● Szeroki zakres napięcia wejściowego
● Stabilizowane napięcie wyjściowe 12V DC
● Niewielkie rozmiary modułu

BCS-SD30HV/ADJ
● Przetwornica napięcia DC/DC o wysokiej 

sprawności obniżająca napięcie
● Nieizolowana Vin 6...50V DC 

Vout 3,3V...12V DC Iout 2,5A Pout30W
● Moduł do zabudowy – płytka elektroniki
● Szeroki zakres napięcia zasilania
● Regulowane napięcie wyjściowe 

w zakresie 3,3...12V
● Niewielkie rozmiary modułu
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BCS-EXT/SUBCS-EXT
● Zestaw do zasilania kamery analogowej 

do 400 m (czerwony BCS-EXT/SU podnoszący 
napięcie 12V DC -> 48V DC, zielony BCS-EXT/SD 
obniżający napięcie 48VDC -> 12V DC) 
Złącza RJ45. Iout 1A; Pout 15W

● Możliwość wykorzystania typowego okablowania 
strukturalnego opartego na skrętce UTP

● Estetyczna zabudowa kompletnego rozwiązania 
zasilania i transmisji w torze skrętki UTP

● Przy pomocy zestawu można tworzyć 
rozproszone systemy monitoringu 
z centralnym zasilaniem

● Łatwe i szybkie uruchomienie 
bez koniczności konfiguracji parametrów

● Niewielkie rozmiary urządzeń

● Przetwornica DC/DC o wysokiej sprawności; 
podnosząca napięcie

● Ustalone napięcie wyjściowe 48V DC
● Napięcie wejściowe 10-16V DC. Vout 48V DC 

Iout 1A; Pout 15W; złącza RJ45-RJ45
● Możliwość wykorzystania istniejącego źródła 

PoE PASSIVE o napięciu 10 ... 30V DC
● Łatwe i szybkie uruchomienie bez koniczności 

konfiguracji parametrów. Przeniesienie 
transmisji danych pomiędzy złączami

● Duża moc wyjściowa przy niewielkich 
gabarytach modułu

BCS-xPoE4/EXT
● Extender TCP/IP PoE; switch PoE 4 porty 10/100 

Mbps (1× PoE IN 802.3at/af/passive+ 3× PoE 
OUT PASSIVE) zasilany z PoE (max 40W)

● Możliwość zasilania nawet 3 odbiorników 
PoE 802.3at/af lub PASSIVE

● Możliwość wyłączenia zasilania na wybranych 
portach PoE. Wyraźna, optyczna sygnalizacja 
stanu zasilania oraz transmisji danych

● Możliwość zasilania kaskadowego 
(jeden switch zasila kolejne)

● Łatwe i szybkie uruchomienie bez koniczności 
konfiguracji parametrów

● Możliwość wyboru standardu PoE (at/af)
● Bardzo niski pobór mocy (<1,5 W)
● Niewielkie rozmiary urządzenia

BCS-SD15/24
● Przetwornica napięcia DC/DC o wysokiej 

sprawności dedykowana do zasilania urządzeń 
passive PoE 24V ze switchy 48V

● Napięcie wejściowe PoE (35-56 VDC) 
802.3af/802.3at/Passive PoE; napięcie 
wyjściowe 24V DC passive PoE

● Szeroki zakres napięcia zasilania
● Stabilne napięcie wyjściowe 24V DC
● Niewielkie rozmiary modułu
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BCS-xCOAX/IPBCS-EXT/SD
● Przetwornica obniżająca napięcie
● Napięcie wejściowe 13-56VDC. Vout 12V Iout 1A; 

Pout 15W; Złącza RJ45-RJ45
● Szeroki zakres napięcia wejściowego
● Łatwe i szybkie uruchomienie bez koniczności 

konfiguracji parametrów
● Niewielkie rozmiary modułu

● Zestaw aktywnych konwerterów xCOAX 
do transmisji Ethernet oraz PoE 48V 
po przewodzie koncentrycznym; 
1 kanał 10/100 Mbps

● PoE IN 802.3at/af/PASSIVE PoE (xCOAX SWITCH); 
PoE OUT PASSIVE (xCOAX CAMERA)

● Urządzenia pracują zarówno ze switchami 
standaryzowanymi jak i Passive PoE

● Zasięg transmisji poprzez kabel koncentryczny 
do 200 m

● Wyraźna, optyczna sygnalizacja stanu zasilania 
oraz transmisji danych

● Łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności 
konfiguracji parametrów

● Niewielkie rozmiary modułu

BCS-SD15/12/48 
● Przetwornica DC/DC o wysokiej sprawności 

obniżająca napięcie, nieizolowana
● Kompatybilna ze switchami  passive PoE
● Vin 35...56V DC Vout 12V DC (wtyk DC); Iout 

1A. Na wejście RJ-45 podajemy LAN+PoE 
Passive, Na wyściu RJ-45 otrzymujemy LAN plus 
zasilanie,  Na wtyku DC otrzymujemy 12V DC

● Szeroki zakres napięcia zasilania
● 1 wejście PoE (gniazdo RJ45) 1 wyjście LAN 

(gniazdo RJ45) plus zasilanie PoE 48V DC
● Wyjście 12V DC (dołączony przewód z wtykiem 

DC 5,5/2,1 mm), max prąd na wyjściu: 1A
● Zastosowanie: zasilanie urządzeń pracujących 

na 12V DC po jednym przewodzie UTP
● Niewielkie rozmiary modułu

BCS-SD15/12
● Przetwornica DC/DC o wysokiej sprawności 

obniżająca napięcie, nieizolowana
● Kompatybilna ze switchami  passive PoE
● Vin 35...56V DC Vout 12V DC (wtyk DC); Iout 1A. 

Na wejście RJ-45 podajemy LAN+PoE Passive, 
Na wyściu RJ-45 otrzymujemy LAN 
bez zasilania, Na wtyku DC otrzymujemy 12V DC

● Szeroki zakres napięcia zasilania
● 1 wejście PoE (gniazdo RJ45) 1 wyjście LAN 

(gniazdo RJ45) bez zasilania PoE
● Wyjście 12V DC (dołączony przewód z wtykiem 

DC 5,5/2,1 mm), max prąd na wyjściu: 1A
● Zastosowanie: zasilanie urządzeń pracujących 

na 12V DC po jednym przewodzie UTP
● Niewielkie rozmiary modułu
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BCS-OB-1BCS-ADPOE/SU
● Adapter z przetwornicą; PoE PASSIVE 

podnoszący napięcie
● Vin 10...30V DC, Vout 48V DC, Pout 15W, złącza 

RJ45/RJ45 + przewody (zasilany z przewodów)
● Zastosowanie do zasilania kamery IP po PoE 48V 

z dowolnego zasilacza 12/24V 
bez użycia switcha PoE

● Łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności 
konfiguracji parametrów

● Niewielkie rozmiary modułu

● Adapter słupowy z obejmą fi 400mm oraz blachą 
montażową 240 × 190 mm do mocowania 
obudów zewnętrznych BCS-L

● Konstrukcja metalowa
● Regulowana stalowa obejma zaciskowa 

szerokości 8 mm
● Malowana na biało blacha montażowa 

240 × 190 ×1.5 mm
● Możliwość wykorzystania na istniejących 

obiektach
● Średnica słupa do 0.3 m (pojedyncza obejma), 

0.5 m (dwie obejmy)

BCS-ADPOE
● Injector PASSIVE PoE, zastosowanie 

do „wstrzykiwania” zasilania w przewód 
UTP,  lub pobierania zasilania z przewodu UTP 
podłączonego do switcha PASSIVE PoE

● Wejście/Wyjście złącza RJ45, przewody 
2× 0,75 mm 2 do podania lub odbioru zasilania

● Urządzenie pracuje tylko ze switchami 
PASSIVE PoE

● Niewielkie wymiary umożliwiają instalację 
w trudno dostępnych miejscach

● Zastosowanie uniwersalne do wszystkich 
urządzeń sieciowych zasilanych z Passive PoE 
napięciem z zakresu 10-48V DC

● Dioda LED sygnalizująca obecność napięcia 
na wyjściu

BCS-xCOAX/IP-PP
● Zestaw aktywnych konwerterów xCOAX 

do transmisji Ethernet oraz PoE 48V 
po przewodzie koncentrycznym; 
1 kanał 10/100 Mbps

● PoE IN PASSIVE PoE (xCOAX SWITCH); 
PoE OUT PASSIVE (xCOAX CAMERA)

● Urządzenia pracują tylko ze switchami 
PASSIVE PoE

● Zasięg transmisji poprzez kabel koncentryczny 
do 200 m

● Wyraźna, optyczna sygnalizacja stanu zasilania 
oraz transmisji danych

● Łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności 
konfiguracji parametrów

● Niewielkie rozmiary modułu
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BCS-S

BCS-F
● Obudowa wewnętrzna IP20 300 × 320 × 90 mm, 

zamykana na śrubę
● Miejsce na akumulator 18Ah 

obudowa metalowa biała
● Otworowana rastrowo dla osadzenia modułów
● Możliwość zachowania zapasu 

kabli wewnątrz obudowy
● Gotowe wpusty kablowe z tyłu obudowy
● Dystans do powierzchni montażowej

● Obudowa zewnętrzna IP56 150 × 110 × 70 mm 
(dławnice 6× M16) tworzywo RAL 7035

● W komplecie blacha montażowa do osadzenia 
modułów dodatkowych

● Wejście kablami przez zamontowane 
w obudowie dławnice: 6× M16

● Możliwość zachowania zapasu kabli 
wewnątrz obudowy

● W komplecie 4 uchwyty umożliwiające montaż 
obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56

BCS-E
● Obudowa wewnętrzna IP20 250 × 200 × 85 mm, 

zamykana na śrubę
● Miejsce na akumulator 7Ah 

obudowa metalowa biała
● Otworowana rastrowo dla osadzenia modułów
● Niewielkie rozmiary – najmniejsza skrzynka 

wewnętrzna w ofercie
● Gotowe wpusty kablowe z tyłu obudowy
● Dystans do powierzchni montażowej

BCS-RACK5U
● Obudowa RACK 19” 5U 440 × 220 × 180 mm, 

miejsce na 2 akumulatory 18Ah; 
metalowa RAL 7024

● Główne przepusty kablowe z tyłu obudowy oraz 
dodatkowy przepust kablowy stanowi odstęp 
pomiędzy korpusem a pokrywą obudowy

● Otworowana rastrowo dla osadzenia modułów
● Wygodny, bez narzędziowy montaż i demontaż 

pokrywy maskującej (na wcisk)
● Obudowa wyposażona w złącze i kostkę 

elektryczną z bezpiecznikiem
● W zestawie z obudową dołączane są kabel 

zasilający i komplet śrub M6 do montażu 
w szafie RACK



OBUDOWY – ZEWNĘTRZNE

19

BCS-M
● Obudowa zewnętrzna IP56 190 × 140 × 70 mm 

(dławnice 6× M16 1× M20) tworzywo RAL 7035
● W komplecie blacha montażowa do osadzenia 

modułów dodatkowych
● Wejście kablami przez zamontowane w obudowie 

dławnice: 6× M16 oraz 1× M20
● Możliwość zachowania zapasu kabli 

wewnątrz obudowy
● W komplecie 4 uchwyty umożliwiające montaż 

obudowy bez naruszania stopnia ochrony IP56

BCS-H

● Obudowa wewnętrzna IP20 450 × 400 × 140 mm, zamykana na śrubę
● Miejsce na 2 akumulatory 18Ah obudowa metalowa biała
● Otworowana rastrowo dla osadzenia modułów
● Możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy.
● Największa obudowa wewnętrzna dostępna w ofercie
● Gotowe wpusty kablowe z tyłu obudowy
● Dystans do powierzchni montażowej

BCS-L2

● Obudowa zewnętrzna BCS-L2 IP56 240 × 190 × 90 mm 
(dławnice 10× M16 1× M20) tworzywo RAL 7035

● W komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych
● Wejście kablami przez zamontowane 

w obudowie dławnice: 10× M16 oraz 1× M20
● Możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
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BCS-XL
● Obudowa zewnętrzna IP56 300 × 220 × 120 mm 

(dławnice 5× M16 1× M20) tworzywo RAL 7035
● W komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych.
● Miejsce na akumulator 18Ah
● Wejście kablami przez zamontowane w obudowie dławnice: 5× M16 oraz 1× M20
● Możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
● W komplecie 4 uchwyty umożliwiające montaż obudowy 

bez naruszania stopnia ochrony IP56

BCS-L3
● Obudowa zewnętrzna BCS-L2 IP56 240 × 190 × 90 mm 

(dławnice gumowe 5× 29 mm) tworzywo RAL 7035
● W komplecie blacha montażowa do osadzenia modułów dodatkowych
● Wejście kablami przez zamontowane w obudowie dławnice gumowe
● Możliwość zachowania zapasu kabli wewnątrz obudowy
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