Systemy zasilania CCTV
- zasilacze w obudowach metalowych,
- zasilacze w obudowach ABS IP56
- moduły
- akcesoria

Cennik Detaliczny Systemów Zasilania BCS
* Zasilacze do systemów tradycyjnych - ANALOG / CVI / AHD / TVI
* Zasilacze do systemów IP (PoE)
* Akcesoria
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MODEL

PRODUKT

OPIS PRODUKTU

CENA
DETALICZNA
(NETTO)

CENA
DETALICZNA
(BRUTTO)

SYSTEMY ZASILANIA DO TELEWIZJI ANALOGOWEJ / CVI / AHD / TVI
ZASILACZE Z FUNKCJĄ BUFOROWANIA
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym

BCS-UPS/A8/E

System zasilania buforowego wysokiej sprawności do 8 kamer analogowych i rejestratora
w obudowie 300×320×90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah.
Zestaw zawiera komplet transformatorów wideo BNC/RJ45 zarówno od strony kamery jak
i rejestratora.

795,00 zł

977,85 zł

BCS-UPS/A4/E

System zasilania buforowego wysokiej sprawności do 4 kamer analogowych i rejestratora
w obudowie 300×320×90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah.
Zestaw zawiera komplet transformatorów wideo BNC/RJ45 zarówno od strony kamery jak
i rejestratora.

562,00 zł

691,26 zł

ZASILACZE BEZ FUNKCJI BUFOROWANIA
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym

BCS-A8/Z/E

System zasilania do 8 kamer analogowych w szczelnej obudowie (IP56) zewnętrznej 190x240x90mm.
W zestawie znajduje się poczwórny transformator wideo ( od strony rejestratora). Transformatory
z wtykiem BNC oraz DC (od strony kamery) stanowią dodatkową pozycję w cenniku (BCS-ASPLV1/A)

486,00 zł

597,78 zł

BCS-A8/E

System zasilania do 8 kamer analogowych w obudowie wewnętrznej 200x250x85mm.
W zestawie znajduje się poczwórny transformator wideo ( od strony rejestratora). Transformatory
z wtykiem BNC oraz DC (od strony kamery) stanowią dodatkową pozycję w cenniku (BCS-ASPLV1/A)

444,00 zł

546,12 zł

BCS-A4/Z/E

System zasilania do 4 kamer analogowych w szczelnej obudowie (IP56) zewnętrznej 190x240x90mm.
W zestawie znajduje się poczwórny transformator wideo ( od strony rejestratora). Transformatory
z wtykiem BNC oraz DC (od strony kamery) stanowią dodatkową pozycję w cenniku (BCS-ASPLV1/A)

385,00 zł

473,55 zł

BCS-A4/E

System zasilania do 4 kamer analogowych w obudowie wewnętrznej 200x250x85mm.
W zestawie znajduje się poczwórny transformator wideo ( od strony rejestratora). Transformatory
z wtykiem BNC oraz DC (od strony kamery) stanowią dodatkową pozycję w cenniku (BCS-ASPLV1/A)

346,00 zł

425,58 zł

1 187,00 zł

1 460,01 zł

SYSTEMY ZASILANIA DO TELEWIZJI IP (PoE)
ZASILACZE Z FUNKCJĄ BUFOROWANIA
Rozwiązania z osobnym transformatorem toroidalnym

System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE z transformatorem do 16 kamer IP.
i rejestratora w obudowie wewnętrznej 400×450×140mm z miejscem na akumulatory 2 x 12V/18Ah łączone
szeregowo.

BCS-UPS/IP16
Na zamówienie jako opcja dostępna wersja BCS-UPS/IP16/S wyposażona w niezarządzany Switch przemysłowy
PoE 10/100Mbit passive PoE
BCS-UPS/IP16/S - 1729,00 zł netto

BCS-UPS/IP8

System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE z transformatorem do 8 kamer IP i rejestratora w
obudowie wewnętrznej 400×450×140mm z miejscem na akumulatory 2 x 12V/18Ah łączone szeregowo.

899,00 zł

1 105,77 zł

BCS-UPS/IP4

System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE z transformatorem do 4 kamer IP i rejestratora w
obudowie wewnętrznej 300×320×90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah.

659,00 zł

810,57 zł

Rozwiązania z zasilaczem impulsowym

BCS-UPS/IP8/E-S

System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE ze switchem do 8 kamer IP i rejestratora
w obudowie 300×320×90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah

919,00 zł

1 130,37 zł

BCS-UPS/IP8/E

System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE do 8 kamer IP i rejestratora w obudowie wewnętrznej
300×320×90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah

590,00 zł

725,70 zł

BCS-UPS/IP4/E-S

System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE ze switchem do 4 kamer IP i rejestratora
w obudowie 300×320×90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah

659,00 zł

810,57 zł

BCS-UPS/IP4/E

System zasilania buforowego wysokiej sprawności PoE do 4 kamer IP i rejestratora w obudowie wewnętrznej
300×320×90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah

490,00 zł

602,70 zł

660,00 zł

811,80 zł

ZASILACZE BEZ FUNKCJI BUFOROWANIA
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym

BCS-IP8/Z/E-S

System zasilania do 8 kamer IP ze switchem PoE w szczelnej obudowie (IP56) zewnętrznej 190x240x90mm
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BCS-IP8/E-S

System zasilania do 8 kamer IP ze switchem PoE w obudowie wewnętrznej 200x250x85mm

625,00 zł

768,75 zł

BCS-IP4/Z/E-S

System zasilania do 4 kamer IP ze switchem PoE w szczelnej obudowie (IP56) zewnętrznej 190x240x90mm

459,00 zł

564,57 zł

BCS-IP4/E-S

System zasilania do 4 kamer IP ze switchem PoE w obudowie wewnętrznej 200x250x85mm

424,00 zł

521,52 zł

609,00 zł

749,07 zł

SYSTEMY ZASILANIA HYBRYDOWE DO TELEWIZJI ANALOGOWEJ + IP (PoE)
ZASILACZE BEZ FUNKCJI BUFOROWANIA
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym

BCS-IP4+A4

System zasilania do 4 kamer IP ze switchem PoE i 4 kamer analogowych w obudowie wewnętrznej
200x250x85mm

SYSTEMY ZASILANIA DO DOWOLNEJ IMPLEMENTACJI
ZASILACZE Z FUNKCJĄ BUFOROWANIA
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym

BCS-ZA1206/UPS/E

Zasilacz buforowy 12V 6A w obudowie wewnętrznej 200x250x85mm z miejscem na akumulator 12V/7Ah.

222,00 zł

273,06 zł

BCS-ZA1206/UPS/F

Zasilacz buforowy 12V 6A w obudowie wewnętrznej 300x320x90mm z miejscem na akumulator 12V/18Ah

254,00 zł

312,42 zł

BCS-ZA1206/UPS/H

Zasilacz buforowy 12V 6A w obudowie wewnętrznej 450x400x140mm z miejscem na dwa akumulatory
12V/18Ah. Dostępna opcja BCS-ZA2403/UPS/H - zasilacz buforowy 24V 3A

318,00 zł

391,14 zł

BCS-ZA1206/UPS/XL

Zasilacz buforowy 12V 6A w szczelnej obudowie (IP56) zewnętrznej 300x220x120mm; z miejscem na
akumulator 12V/18Ah oraz moduły.

307,00 zł

377,61 zł

BCS-ZA1206/UPS/L

Zasilacz buforowy 12V 6A w szczelnej obudowie (IP56) zewnętrzne 240x190x90mm ; z miejscem na akumulator
12V/7Ah.

255,00 zł

313,65 zł

BCS-ZA1206/UPS

Zasilacz buforowy impulsowy - płytka elektroniki do zabudowy 12V 6A

148,00 zł

182,04 zł

ZASILACZE BEZ FUNKCJI BUFOROWANIA
Rozwiązania z zasilaczem impulsowym

BCS-ZA4802/S

Zasilacz 48V 2A w szczelnej obudowie (IP56) zewnętrzne 150x110x70mm, z dławnicami kablowymi

163,00 zł

200,49 zł

BCS-ZA2403/S

Zasilacz 24V 3A w szczelnej obudowie (IP56) zewnętrzne 150x110x70mm, z dławnicami kablowymi

163,00 zł

200,49 zł

BCS-ZA1206/S

Zasilacz 12V 6A w szczelnej obudowie (IP56) zewnętrzne 150x110x70mm, z dławnicami kablowymi

163,00 zł

200,49 zł

BCS-ZA4802

Zasilacz 48V 2A - moduł do zabudowy

116,00 zł

142,68 zł

BCS-ZA2403

Zasilacz 24V 3A - moduł do zabudowy

116,00 zł

142,68 zł

BCS-ZA1206

Zasilacz 12V 6A - moduł do zabudowy

116,00 zł

142,68 zł

ZASILACZE NA SZYNĘ DIN

BCS-ZA1220

Zasilacz na szynę DIN, Dedykowany m. in. do systemów wideodomofonowych IP BCS, Napięcie na wyjściu
12VDC, prąd wyjściowy 2A, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe
oraz termiczne, Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 10.3-14.3 V, Sygnalizacja pracy diodą LED,
Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia

105,00 zł

129,15 zł

BCS-ZA2425

Zasilacz na szynę DIN, Dedykowany m. in. do systemów wideodomofonowych IP BCS, Napięcie na wyjściu
24VDC, prąd wyjściowy 2.5A, Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe
oraz termiczne, Możliwość regulacji napięcia wyjściowego w zakresie 20.5-26.2 V, Sygnalizacja pracy diodą LED,
Automatyczny powrót po eliminacji zwarcia (w przypadku zwarcia bezpośredniego lub długotrwałego wymaga
restartu zasilacza około 30s.)

130,00 zł

159,90 zł
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AKCESORIA

BCS-ASPLV1/A

Transformator wideo pojedynczy RJ45 - BNC + wtyk DC z sygnalizacją napięcia

BCS-AVPI+ATRV

Komplet modułów do rozbudowy zestawów BCS-A4/* do 8 kamer

BCS-ATRV4

Transformator video 4 kanały RJ45-4xBNC

BCS-xPoE6

27,00 zł

33,21 zł

111,00 zł

136,53 zł

75,00 zł

92,25 zł

Switch PoE 6 portów (4 x PoE + 2 x LAN) niezarządzalny (bez zasilacza, moduł do zabudowy)

201,00 zł

247,23 zł

BCS-xPoE6/S

Switch PoE 6 portów (4 x PoE + 2 x LAN) niezarządzalny bez zasilacza w obudowie zewnętrznej 150x110x70mm

254,00 zł

312,42 zł

BCS-ZIP

Ogranicznik przepięć dla urządzeń ETHERNET

49,00 zł

60,27 zł

BCS-SU100/48

Moduł podnoszący napięcie nieizolowany, moc 100W, Uwe 10V - 30VDC, Uwy 48VDC

95,00 zł

116,85 zł

BCS-SU50/48

Moduł podnoszący napięcie nieizolowany, moc 50W, Uwe 10V - 30VDC, Uwy 48VDC

63,00 zł

77,49 zł

BCS-SD30HV/ADJ

Moduł obniżający napięcie nieizolowany; Uwe: 6- 50VDC; Uwy: 3,3V - 12VDC; Iwy: 2.5A

54,00 zł

66,42 zł

BCS-AVC1203

Nieizolowana przetowrnica DC/DC 30W Uwe:10-30VDC; Uwy:12VDC +/-5%

72,00 zł

88,56 zł

BCS-AVC12/1204/ISO

Izolowana przetwornica napięcia DC/DC 50W Uwe: 10-16VDC Uwy: 12VDC +/-5% 4A - zalecana do zasilania
rejestratorów w systemach gdzie pojawiają się zakłócenia spowodowane brakiem separacji mas urzadzeń

106,00 zł

130,38 zł

BCS-AVC24/1205/ISO

Izolowana przetwornica napięcia DC/DC 60W Uwe: 20-30VDC Uwy: 12VDC +/-5% 5A - zalecana do zasilania
rejestratorów w systemach gdzie pojawiają się zakłócenia spowodowane brakiem separacji mas urzadzeń

106,00 zł

130,38 zł

BCS-ADPOE

Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń sieciowych z wykorzystaniem passive PoE po jednym przewodzie
UTP cat. 5e. Złącza RJ45 - RJ45

15,00 zł

18,45 zł

BCS-SD15/12

Moduł przetwornicy obniżającej napięcie. Napięcie wejściowe PoE (35-56 VDC); 802.3af/802.3at/Passive PoE;
napięcie wyjściowe 12VDC 1A. Posiada jedno wejście PoE oraz jedno wyjście LAN (gniazda Ethernet) i wyjście
zasilania 12 VDC (wtyk DC).

62,00 zł

76,26 zł

BCS-SD15/24

Moduł przetwornicy obniżającej napięcie. Napięcie wejściowe PoE (35-56 VDC) 802.3af/802.3at/Passive PoE;
napięcie wyjściowe12VDC. Posiada jedno wejście PoE oraz jedno wyjście LAN (gniazda Ethernet) i wyjście
zasilania 12 VDC (wtyk DC).

62,00 zł

76,26 zł

BCS-xPoE4/EXT

Extender sygnału sieciowego IP zasilany z PoE; 4porty (1x LAN+PoE_IN 3x LAN+PoE_OUT)

158,00 zł

194,34 zł

BCS-EXT

Zestaw do zasilania kamery analogowej do 400m ( czerwony podnoszący napięcie 12VDC - 48VDC, zielony
obniżający napięcie 48VDC - 12VDC ) Złącza RJ45

90,00 zł

110,70 zł

BCS-EXT/SU

Przetwornica podnosząca napięcie. Napięcie wejściowe 10-16VDC. Napięcie wyjściowe 48VDC Moc 15W; złącza
RJ45-RJ45

45,00 zł

55,35 zł

BCS-EXT/SD

Przetwornica obniżająca napięcie. Napięcie wejściowe 13-56VDC. Napięcie wyjściowe 12V 1A; Złącza RJ45-RJ45

45,00 zł

55,35 zł

Ob-1

Obejma słupa do mocowania urządzeń w obudowach zewnętrznych z blachą montażową

64,00 zł

78,72 zł

SWITCHE PoE 24VDC DEDYKOWANE DO WIDEODOMOFONÓW IP BCS

BCS-SP0406

Zestaw PoE do zasilania wideomonitorów IP BCS. Cztery wyjścia PoE do zasilania wideomonitorów. Dwa
wejścia/wyjścia LAN. Wymiary obudowy: 300×320×90mm Zasilanie monitorów po PoE wymaga zarobienia
styku RJ45 zgodnie z załączoną instrukcją.

425,00 zł

522,75 zł

BCS-SP0812

Zestaw PoE do zasilania wideomonitorów IP BCS. Osiem wyjść PoE do zasilania wideomonitorów. Dwa
wejścia/wyjścia LAN. Wymiary obudowy 300×320×90mm Zasilanie monitorów po PoE wymaga zarobienia
styku RJ45 zgodnie z załączoną instrukcją.

625,00 zł

768,75 zł

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o niezgodności w przedstawionych
parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie,
rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z "Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r".
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