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BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę 
na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 13 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.
Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu 
konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno–projektowego na najwyższym poziomie. 
Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, 
czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące 
wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane 
do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które 
adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej 
instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.
Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany 
do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno 
małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych 
na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez 
naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.
W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych 
odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy 
Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane 
przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem 
produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu 
w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy 
dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział 
Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla 
klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarów-
no stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych 
klientów program „BCS dla profesjonalistów”.
Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników , kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza 
usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.
 Zapraszamy do współpracy
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BCS-xSFPBCS-xCOAX/IP-II

• 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)

• Zestaw aktywnych konwerterów do transmisji Ethernet 
oraz zasilania PoE po koncentryku

• Możliwość zasilania ze switcha PoE 802.3at/af lub PoE PASSIVE
• Możliwość zasilania urządzeń zgodnych z PoE 802.3at/af lub PoE PASSIVE
• Zasięg transmisji poprzez kabel koncentryczny do 500 m z prędkością 100 Mbps
• PoE OUT do 30W sumarycznej mocy w całym torze zasilania
• Odporność na zakłócenia i funkcja watchdog w torze COAX
• Optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych
• Łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji
• Niewielkie gabaryty modułów
• Obudowa z poliwęglanu, IP20

NOWOŚCI
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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

ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW IP PoE – BUFOROWE
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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

ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW IP PoE – BUFOROWE



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
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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

ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW IP PoE – NIEBUFOROWE
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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)

ROZWIĄZANIA DLA SYSTEMÓW IP PoE – NIEBUFOROWE



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

ZASILACZE – BUFOROWE



11

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

BCS-ZA1206/UPS/F/KD

• 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 (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 otworow-
anie w rastrze 10,8 mm

• Przeznaczony do kontrolerów BCS-KKD-D424D 
oraz BCS-KKD-J222

• Zainstalowana szyna DIN oraz wtyk 
do zasilania kontrolera

• Obudowa wewnętrzna, natynkowa o wymiarach 
300 × 320 × 90 mm

• Miejsce na akumulator 7Ah
• Wbudowany zasilacz buforowy 12V DC 6A, 

moc 72W
• Sygnalizacja pracy za pomocą LED 

oraz wyjść technicznych
• Styk sabotażowy
• Odporność na zwarcia, przeciążenia i przepięcia 

na wejściu i wyjściu zasilacza

ZASILACZE – BUFOROWE
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BCS-SP0406
• Switch PoE 24V do wideomonitorów serii 

BCS-MON7200W(-S) oraz BCS-MON7000B/W
• Typ zasilania PoE: passive, (4,5-) (7,8+)
• Porty LAN: 10/100 Mbps
• Ilość portów PoE: 4 do podłączenia 

wideomonitorów
• Ilość portów LAN: 2 do podłączenia 

paneli zewnętrznych/routera
• Możliwość wyłączenia funkcji PoE 

dla każdego wyjścia niezależnie
• Zasilanie: zasilacz 24V DC 3A wbudowany
• Obudowa: wewnętrzna, stalowa
• Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia: 

bezpiecznik polimerowy 0,65A 
(dla każdego kanału)

• Wymaga zarobienia wtyków RJ45 
zgodnie z instrukcją

BCS-SP0812
• Switch PoE 24V do wideomonitorów serii 

BCS-MON7200W(-S) oraz BCS-MON7000B/W
• Typ zasilania PoE: passive, (4,5-) (7,8+)
• Porty LAN: 10/100 Mbps
• Ilość portów PoE: 8 do podłączenia 

wideomonitorów
• Ilość portów LAN: 2 do podłączenia 

paneli zewnętrznych/routera
• Możliwość wyłączenia funkcji PoE 

dla każdego wyjścia niezależnie
• Zasilanie: zasilacz 24V DC 3A wbudowany
• Obudowa: wewnętrzna, stalowa
• Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia: 

bezpiecznik polimerowy 0,65A 
(dla każdego kanału)

• Wymaga zarobienia wtyków RJ45 
zgodnie z instrukcją

BCS-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

BCS-ZA2403/S
• 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

ZASILACZE – BUFOROWE
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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-ZA4802
• 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

• 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 BCS-ZA1206
• 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

ZASILACZE – BUFOROWE
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BCS-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

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

ZASILACZE – NIEBUFOROWE
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BCS-xPoE6/SBCS-xPoE10Gb
• Profesjonalny switch PoE 10 portów (8× PoE 

PASSIVE 10/100 Mbps + 2× Uplink 1000 Mbps)
• Wyraźna optyczna sygnalizacja stanu zasilania 

oraz transmisji danych
• Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 

i nadnapięciowe
• Możliwość wyłączenia zasilania 

na wybranych portach PoE
• Niezależne bezpieczniki elektroniczne 

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

dodatkowych switchy. Moduł nie posiada 
obudowy – płytka elektroniki do zabudowy

• Profesjonalny switch PoE 6 portów  (5× PoE 
PASSIVE 10/100 Mbps + 1× Uplink 100 Mbps)

• Moduł bez zasilacza w obudowie zewnętrznej 
IP56 (150 × 110 × 70 mm)

• Zintegrowane zabezpieczenia nadprądowe 
i nadnapięciowe

• Posiada tryb Long Range do komunikacji kamer 
na dalszą odległość do 250m. (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)

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)

ZASILACZE – NIEBUFOROWE
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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 samodzielna bez konieczności konfiguracji
• Małe gabaryty umożliwiają zastosowanie 

w puszkach instalacyjnych
• Niski pobór mocy <1W

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 samodzielna bez konieczności konfiguracji
• Małe gabaryty umożliwiają zastosowanie 

w puszkach instalacyjnych
• Niski pobór mocy <1W

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

AKCESORIA DO ZASILACZY
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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-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

AKCESORIA DO ZASILACZY
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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-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

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

AKCESORIA DO ZASILACZY
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BCS-EXT/SU

BCS-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-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

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

AKCESORIA DO ZASILACZY
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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-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

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

AKCESORIA DO ZASILACZY
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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

BCS-H

BCS-E

• 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

• 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 – WEWNĘTRZNE
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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

• 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

BCS-L3

OBUDOWY – ZEWNĘTRZNE
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BCS-S
• 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-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-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

BCS-OB-1
BCS-OB-2

• 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)

OBUDOWY – ZEWNĘTRZNE
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BCS-U/UTP-CAT5E-PVC

BCS-U/UTP-CAT5E-PE

BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH

BCS-U/UTP-CAT6-PVC

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

•  Skrętka nieekranowana
• Materiał żyły: miedź
• Średnica żyły: 0,5 mm
•  Ilość żył: 8
• Powłoka: PVC
• Klasa: D
• Zastosowanie: wewnętrzne
• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

•  Skrętka nieekranowana
• Materiał żyły: miedź
• Średnica żyły: 0,5 mm
•  Ilość żył: 8
• Powłoka: PE
• Klasa: D
• Zastosowanie: zewnętrzne
• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

•  Skrętka nieekranowana
• Materiał żyły: miedź
• Średnica żyły: 0,5 mm
•  Ilość żył: 8
• Powłoka: LSOH
• Klasa: D
• Zastosowanie: wewnętrzne
• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

•  Skrętka nieekranowana
• Materiał żyły: miedź
• Średnica żyły: 0,55 mm
•  Ilość żył: 8
• Powłoka: PVC
• Klasa: D
• Zastosowanie: wewnętrzne
• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

•  Skrętka nieekranowana
• Materiał żyły: miedź
• Średnica żyły: 0,55 mm
•  Ilość żył: 8
• Powłoka: LSOH
• Klasa: D
• Zastosowanie: wewnętrzne
• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801

KABLE UTP
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BCS-MS7.0LCDBCS-MS4.3LCD

ZAPASOWY AKULULATOR 
DO TESTERA BCS-MS4.3LCD
Napięcie 7.4V 
Pojemność: 4600aAh 

ZAPASOWY AKULULATOR 
DO TESTERA BCS-MS7.0LCD
Napięcie 7.4V
Pojemność: 5000aAh 

UNIWERSALNE TESTERY CCTV

Monitor Serwisowy All-in-one
Ekran dotykowy 4.3” rozdzielczość 
960×540; IPC Onvif test; Obsługa i test 
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału 
wideo 8 Mpx CVI/AHD/TVI oraz CVBS; 
Wyświetlanie głównego strumienia 
H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście i wyjście 
HDMI 1080p; Wyjście DC 12V 2A oraz DC 
48V PoE;  Aplikacje sieciowe – test sieci; 
Test TDR RJ45; PoE test; Audio test; 
PTZ control; Media player; Karta microSD 
8GB; Zasilanie 12V DC; Wbudowana bateria 
7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; Wymiary 
i waga 215 × 127 × 53 mm/0.82kg

Monitor Serwisowy All-in-one 
Ekran dotykowy 7” rozdzielczość 1920×1200; IPC Onvif test; Obsługa i test 
kamer IPC; Gigabit Ethernet; Test sygnału wideo 8Mpx CVI/AHD/TVI/SDI oraz 
CVBS; Wyświetlanie głównego strumienia H.265/H.264, 4K; Wi-Fi; Wejście 
HDMI 1080p i wyjście HDMI 4K; Wyjście DC12V 2A oraz DC48V PoE; Aplikacje 
sieciowe – test sieci; Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, 
pojemność; Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, 
-70~+10dBm; VFL-10mW/650nm/10KM; Test TDR UTP/RJ45; PoE test; 
Audio test; PTZ control; Media player; Karta microSD 8GB; Zasilanie 12V DC; 
Wbudowana bateria 7.4V litowo-polimerowa 5000mAh; 
Wymiary i waga 255 × 160 × 46 mm/0.95Kg

BCS-AKU/MS4.3LCD

BCS-AKU/MS7.0LCD
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BCS-IR45X80
BCS-IR45X80-B

BCS-IR55X60
BCS-IR55X60-B

• Zasięg 55 m
• Kąt świecenia 60°
• Obudowa aluminiowa IP66
• Długość fali optycznej 850 nm
• Wyłącznik zmierzchowy
• Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A
• Temperatura pracy -30°C~40°C
• Wymiary 205 × 90 × 77 mm
• Waga 0.7 kg

• Zasięg 45 m
• Kąt świecenia 80°
• Obudowa aluminiowa IP66
• Długość fali optycznej 850 nm
• Wyłącznik zmierzchowy
• Zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A
• Temperatura pracy -30°C~40°C
• Wymiary 205 × 90 × 77 mm
• Waga 0.7 kg

OŚWIETLACZE PODCZERWIENI
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Kupuj u zaufanego partnera BCS
Dbając o jakość i poziom obsługi zalecamy zakupy u sprzedawców wyróżnionych tym 
certyfikatem. Certyfikat jest przyznawany co roku firmom, które dbają o jakość usługi, 
mają kompetentny, przeszkolony zespół i wsparcie techniczne. Zaopatrując się w tych 
punktach zyskasz pewność gwarancji, szybkiego serwisu, fachowego doradztwa oraz 
najnowszej oferty BCS. Szukaj takich certyfikatów lub naklejek u sprzedawcy.



BCS-L-SP1602G-2SFP
BCS-L-SP2402G-2SFP

BCS-L-SP0401G-1SFP
BCS-L-SP0801G-1SFP

Łączymy Twoje
bezpieczeństwo

Seria przełączników sieciowych BCS Line 
do zastosowania w elektronicznych systemach 
zabezpieczeń to nowa jakość w transmisji danych. 
Szybkość, moc i niezawodność to cechy wyróżniające 
switche BCS.
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BCS-L-SP0401G-1SFP
BCS-L-SP0801G-1SFP

BCS-UTP-HDMI-SET

BCS-UTP-KVM-1080p BCS-UTP-HDMI-MINI

BCS-UTP-HDMI-RE
BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów 
do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, 
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiąza-
nie „point to point” i „point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów 
do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, 
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiąza-
nie „point to point” i „point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-SET zestaw konwerterów 
do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, 
nadajnik + odbiornik, wspiera rozwiąza-
nie „point to point” i „point to multi-point”

BCS-UTP-HDMI-MINI zestaw konwerte-
rów do przesyłu sygnału HDMI po kablu UTP, 
nadajnik + odbiornik wersja mini, wspie-
ra rozwiązanie „point to point”

KONWERTERY HDMI DO PRZESYŁU SYGNAŁU PO KABLU UTP
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BCS-COAX-HDMI-SET

BCS-UTP-USB (SET)

BCS-COAX-HDMI-RE
BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerte-
rów do przesyłu sygnału HDMI po kablu 
koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, 
wspiera rozwiązanie „point to point” 
i „point to multi-point”

Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę, 
Mocowanie przewodu UTP odbywa się 
przy pomocy wtyków RJ45

BCS-COAX-HDMI-SET zestaw konwerte-
rów do przesyłu sygnału HDMI po kablu 
koncentrycznym, nadajnik + odbiornik, 
wspiera rozwiązanie „point to point” 
i „point to multi-point”

KONWERTERY HDMI DO PRZESYŁU SYGNAŁU PO KABLU UTP
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