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MODEL PRODUKT OPIS PRODUKTU
 CENA 

DETALICZNA

NETTO 

 CENA 

DETALICZNA

BRUTTO 

BCS-DVR1604MHD    

Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200kl/s w 1080P, Dual Streaming, 3 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, obsługa 4 dysków

twardych (max. 4TB każdy) lub 3HDD + nagrywarka CD/DVD-RW, e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich

kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia/1

wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 16 wejścia/6 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D -

inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK

5 432,00 zł      6 681,36 zł      

BCS-DVR0804QHD

FULL 1080p

Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200kl/s w 1080P, Dual Streaming, 3 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, obsługa 4 dysków

twardych (max. 4TB każdy) lub 3HDD + nagrywarka CD/DVD-RW,e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich

kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia/1

wyjście audio,maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 8 wejścia/6 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D -

inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK,

3 585,00 zł      4 409,55 zł      

BCS-DVR0402QHD

FULL 1080p

Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 100kl/s w 1080P, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, obsługa 2 dysków

twardych (max. 4TB każdy),e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość

sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia/1 wyjście audio,maskowanie kamer,

LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 4 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami

szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK,

1 715,00 zł      2 109,45 zł      

BCS-SDHD3220

Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, Przetwornik 1/3” 2Megapiksele progressive scan Exmor CMOS Zoom optyczny 20x oraz zoom cyfrowy 12x, Ilość pikseli:

1920(H) × 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI ( SMPTE 292M / SMPTE 372M), Dzien/Noc(ICR), Auto iris, Auto focus, Funkcja poszerzonej dynamiki

kamery WDR, AWB, BLC Do 24 stref prywatności, Max prędkość pracy 400°/s, 360° ciągłego obrotu z auto flip, Do 255 presetów, 5 auto skanów, 8 tras, 5 scieżek,

Automatyczne rozpoznawanie głównych protokołów takich jak DH-SD, Pelco-P/D, itp. Ustawienie prędkości w zależności od ogniskowej, prędkość obrotowa

dostosowuje się zgodnie z wartością zoom, Automatyczny powrót do trybu pracy sprzed awarii np. po zaniku zasilania, Automatyczna aktywacja

presetów/Skanów/Tras/Scieżek po określonym czasie Ruch w oczekiwaniu: Wywołanie Presetów/Tras oraz innych operacji po określonym czasie (również po okresie

bezczynności przy starcie systemu), OSD oraz komunikaty dostępne w wielu jezykach, Wbudowane 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, Inteligentne pozycjonowanie 3D,

Ochrona IP67, przepięciowa do 4000V,  zasilanie 24V/3A (w zestawie)

Kamery dostępne w ograniczonych ilościach - proszę pytać o dostępność

4 999,00 zł      6 148,77 zł      

BCS-DMHD4200IR

Kamera Dualna Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMORE, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość

pikseli: 1920(H) × 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI ( SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-11mm 2MP, Auto DC z

zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów

2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Promiennik podczerwieni o

zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa zewnętrzna IP66,

Zasilanie 6-24VDC/max 7W.

Kamery dostępne w ograniczonych ilościach - proszę pytać o dostępność

725,00 zł         891,75 zł         

BCS-THD4200IR35

Kamera Dualna Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMORE, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość

pikseli: 1920(H) × 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI ( SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm 2MP, z zewnętrzną

regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu

ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 35m,

Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/9W.

Kamery dostępne w ograniczonych ilościach - proszę pytać o dostępność

640,00 zł         787,20 zł         

BCS-DPHD1200

Kamera Dualna Kopułowa Plastikowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMORE, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość

pikseli: 1920(H) × 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI ( SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-11mm 2MP, Auto DC z

zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów

2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Uchwyt 3D z możliwością

montażu na ścianie, Obudowa wewnętrzna kopułowa, Zasilanie 6-24VDC/5W.

Kamery dostępne w ograniczonych ilościach - proszę pytać o dostępność

630,00 zł         774,90 zł         

BCS-BHD7200

Kamera Dualna Kompaktowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" CMOS 2MP SONY EXMORE, Układ DSP Nextchip 2400, Rozdzielczość 2MP Czułość: 0,0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość

pikseli: 1920(H) × 1080(V), System transmisji sygnału wizyjnego HD-SDI ( SMPTE 292M / SMPTE 372M), Obiektyw C/CS, Auto DC, funkcja dualna Mechaniczny Filtr

Podczerwieni (ICR), Cyfrowa funkcja poszerzonej dynamiki D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,

Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 4 pola masek prywatności, wideo detekcja. Uchwyt 3D z możliwością montażu na ścianie, Obudowa wewnętrzna kompaktowa, Zasilanie 6-

24VDC/5W.

Kamery dostępne w ograniczonych ilościach - proszę pytać o dostępność

599,00 zł         736,77 zł         

BCS-DVR1608H-960

Rejestrator hybrydowy IP & analogowy 2U                   

16 kan wej. analogowych 960H i 16 kan. kamer IP

Wej. analog.: 16 kan,@960H 25 kl/s każdy kanał

Kamery IP: Max 100 kl/s@1080p, 200 kl/s@720p, 400 kls@D1

Wyj. HDMI,VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p

Obsługa do 8 HDD SATA lub 6HDD+nagrywarka, 1 x eSATA, 3 x USB

Wyjścia przelotowe - TAK

3 679,00 zł      4 525,17 zł      

BCS-DVR0808H-960

NOWOŚĆ

Rejestrator hybrydowy IP & analogowy 2U                   

8 kan wej. analogowych 960H i 8 kan. kamer IP

Wej. analog.: 8 kan,@D1 25 kl/s każdy kanał

Kamery IP: Max 100 kl/s@1080p, 200 kl/s@720p, 400 kls@D1

Wyj. HDMI,VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p

Obsługa do 8 HDD SATA lub 6HDD+nagrywarka, 1 x eSATA, 3 x USB

Wyjścia przelotowe - TAK

3 259,00 zł      4 008,57 zł      

BCS-DVR0808H

Rejestrator hybrydowy IP & analogowy 2U                   

8 kan wej. analogowych i 8 kan. kamer IP

Wej. analog.: 8 kan,@D1 25 kl/s każdy kanał

Kamery IP: Max 100 kl/s@1080p, 200 kl/s@720p, 400 kls@D1

Wyj. HDMI,VGA & BNC, max. rozdzielczość 1080p

Obsługa do 8 HDD SATA, 1 x eSATA, 3 x USB

Wyjścia przelotowe - TAK

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, dostępne ostatnie sztuki

2 795,00 zł      3 437,85 zł      

Hybrydowe

SYSTEM HD-SDI
REJESTRATORY

KAMERY

SYSTEM HYBRYDOWY
REJESTRATORY
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BCS-DVR6408M

Rejestrator 64 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, Prędkość zapisu 400kl/s w D1 (6kl/s na kanał), 4 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, obsługa do

8 dysków twardych (max. 4TB każdy) , Dual Streaming, system opercyjny LINUX, menu w języku polskim, 1 dwukierunkowy tor audio, możliwość sterowania za pomocą

myszy komputerowej, pilota, lub klawiatury sterującej (BCS-DVR-KA, BCS-DVR-KN, BCS-DVR-KNLCD), 16 wejść/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu,

szybki Backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po USB, Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB lub port e-SATA), 16 wejść/6 wyjść

alarmowych, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK

6 999,00 zł      8 608,77 zł      

BCS-DVR3208Q

Rejestrator 32 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, Prędkość zapisu 800kl/s w D1, 3 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, obsługa do 8 dysków

twardych (max. 4TB każdy) lub 6 dysków i nagrywarki DVD , Dual Streaming, system opercyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich

kanałów jednocześnie, 1 dwukierunkowy tor audio, pokrętło Shuttle Jog, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub

klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 16 wejść/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup przez sieć i na urządzenia przenośne

(nagrywarka DVD po USB, Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB lub port e-SATA), 16 wejść/5 wyjść alarmowych, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie

głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK

5 189,00 zł      6 382,47 zł      

BCS-DVR3208M

Rejestrator 32 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, Prędkość zapisu 400kl/s w D1 (800kl/s w CIF), 3 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, obsługa do 8

dysków twardych (max. 4TB każdy) lub 6 dysków i nagrywarki DVD , Dual Streaming, system opercyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie

wszystkich kanałów jednocześnie, 1 dwukierunkowy tor audio, pokrętło Shuttle Jog, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego

lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 16 wejść/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup przez sieć i na urządzenia przenośne

(nagrywarka DVD po USB, Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB lub port e-SATA), 16 wejść/5 wyjść alarmowych, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie

głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK

3 772,00 zł      4 639,56 zł      

BCS-DVR2408Q

Rejestrator 24 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, Prędkość zapisu 600kl/s w D1, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, obsługa do 8 dysków

twardych (max. 2TB każdy) lub 6 dysków i nagrywarki DVD , Dual Streaming, system opercyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich

kanałów jednocześnie, 1 dwukierunkowy tor audio, pokrętło Shuttle Jog, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub

klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 16 wejść/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup przez sieć i na urządzenia przenośne

(nagrywarka DVD po USB, Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB lub port e-SATA), 16 wejść/5 wyjść alarmowych, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie

głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK

4 337,00 zł      5 334,51 zł      

BCS-DVR1604Q-960

FULL 960H

Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 400kl/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 4

dysków twardych (max. 4TB każdy) lub 3HDD + nagrywarka CD/DVD-RW, e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie

wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4

wejścia/1 wyjście audio,maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 16 wejścia/6 wyjścia alarmowe,

pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - TAK

2 782,00 zł      3 421,86 zł      

BCS-DVR1604Q-II 

z opcją hybrydy

FULL D1                  

Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 400kl/s w D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 4 dysków

twardych (max. 4TB każdy) lub 3HDD + nagrywarka CD/DVD, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów

jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia/1 wyjście

audio,maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 16 wejścia/ 3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D -

inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK, Trzy tryby pracy : I - 16 kanałów analogowych II - 14 kanałów analogowych + 2

kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p III - 12 kanałów analogowych + 4 kanały IP@720p lub 2 kanały IP@1080p. 

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

2 640,00 zł      3 247,20 zł      

BCS-DVR1602Q-960

FULL 960H

Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 400kl/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 2

dysków twardych (max. 4TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość

sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia/1 wyjście audio,maskowanie kamer,

LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 16 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami

szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK

2 111,00 zł      2 596,53 zł      

BCS-DVR1602Q-II

z opcją hybrydy

FULL D1                 

Rejestrator 16 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 400kl/s w D1, Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 2 dysków

twardych (max. 4TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za

pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia/1 wyjście audio,maskowanie kamer, LAN, det. ruchu,

szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 16 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami

szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK, Trzy tryby pracy : I - 16 kanałów analogowych II - 14 kanałów analogowych + 2 kanały IP@720p lub 1kanał

IP@1080p III - 12 kanałów analogowych + 4 kanały IP@720p lub 2 kanały IP@1080p. 

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

2 017,00 zł      2 480,91 zł      

BCS-DVR1601QEA-II 

z opcją hybrydy

FULL D1    

Rejestrator 16 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 16 kanałów w D1 po 25kl/s, extra strumień CIF 25kl/s, port

USB – 2, dyski twarde (max. 4TB każdy) – 1, audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wejścia alarmowe – 16, wyjścia

przekaźnikowe – 1, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego

obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A,

wymiary – 1U(325×245×45), wyjścia przelotowe - BRAK Trzy tryby pracy : I - 16 kanałów analogowych II - 14 kanałów analogowych + 2 kanały IP@720p lub 1kanał

IP@1080p III - 12 kanałów analogowych + 4 kanały IP@720p lub 2 kanały IP@1080p. 

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

1 169,00 zł      1 437,87 zł      

BCS-DVR1601QE-II

z opcja hybrydy

FULL D1    

Rejestrator 16 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 16 kanałów w D1 po 25kl/s, extra strumień CIF 25kl/s, port

USB – 2, dyski twarde (max. 4TB każdy) – 1, audio wej/wyj – 1/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wejścia alarmowe – BRAK, wyjścia

przekaźnikowe – brak, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego

obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A,

wymiary – 1U(325×245×45), wyjścia przelotowe - BRAK Trzy tryby pracy : I - 16 kanałów analogowych II - 14 kanałów analogowych + 2 kanały IP@720p lub 1kanał

IP@1080p III - 12 kanałów analogowych + 4 kanały IP@720p lub 2 kanały IP@1080p. 

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

1 061,00 zł      1 305,03 zł      

BCS-DVR1601MEA-II 

z opcją hybrydy

Rejestrator 16 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 16 kanałów w D1 po 12kl/s, extra strumień CIF 6kl/s, port USB

– 2, dyski twarde (max. 4TB każdy) – 1, audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wyjścia alarmowe – 16, wyjścia przekaźnikowe –

1, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080,

obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A, wymiary –

1U(325×245×45), wyjścia przelotowe - BRAK Trzy tryby pracy : I - 16 kanałów analogowych 12,5kl/s@D1 II - 14 kan. analog. (1 kan. 25kl/s@D1 + 13 kan. 25kl/s@CIF) + 2

kan. IP@720p lub 1kan. IP@1080p III - 12 kan. analog.(1 kan. 25kl/s@D1 + 11 kan. 25kl/s@CIF) + 4 kan. IP@720p lub 2 kan. IP@1080p

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

812,00 zł         998,76 zł         

BCS-DVR1601ME-II 

z opcją hybrydy

Rejestrator 16 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 16 kanałów w D1 po 12kl/s, extra strumień CIF 6kl/s, port USB

– 2, dyski twarde (max. 4TB każdy) – 1, audio wej/wyj – 1/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wyjścia alarmowe – BRAK, wyjścia

przekaźnikowe – 1, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego

obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A,

wymiary – 1U(325×245×45), wyjścia przelotowe - BRAK Trzy tryby pracy : I - 16 kanałów analogowych 12,5kl/s@D1 II - 14 kan. analog. (1 kan. 25kl/s@D1 + 13 kan.

25kl/s@CIF)  + 2 kan. IP@720p lub 1kan. IP@1080p III - 12 kan. analog.(1 kan. 25kl/s@D1 + 11 kan. 25kl/s@CIF) + 4 kan. IP@720p lub 2 kan. IP@1080p

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

753,00 zł         926,19 zł         

SYSTEM ANALOGOWY
REJESTRATORY

64 kanałowe

32 kanałowe

24 kanałowe

16 kanałowe
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BCS-DVR0804Q-960       

FULL 960H

Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200kl/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 4

dysków twardych (max. 4TB każdy) lub 3HDD + nagrywarka CD/DVD-RW,e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie

wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4

wejścia/1 wyjście audio,maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 8 wejścia/6 wyjścia alarmowe,

pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - TAK

2 110,00 zł      2 595,30 zł      

BCS-DVR0804Q-II 

z opcją hybrydy

FULL D1              

Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200kl/s w D1 (200kl/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC,

SPOT, obsługa 4 dysków twardych (max. 4TB każdy) lub 3HDD + nagrywarka CD/DVD-RW, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne

odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB,

NKBDB), 4 wejścia/1 wyjście audio, maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez

USB), 8 wejść/3 wyjść alarmowych, sterowanie PTZ, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK, Dwa

tryby pracy : I - 8 kanałów analogowych II - 6 kanałów analogowych + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p.

Opcja hybrydy dostępna jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

1 969,00 zł      2 421,87 zł      

BCS-DVR0802Q-960       

FULL 960H

Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200kl/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 2

dysków twardych (max. 4TB każdy) , system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość

sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 8 wejścia/1 wyjście audio,maskowanie kamer,

LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 8 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami

szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK

1 696,00 zł      2 086,08 zł      

BCS-DVR0802Q-II

z opcją hybrydy

FULL D1                    

Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 200kl/s w D1 (200kl/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT,

obsługa 2 dysków twardych (max. 4TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie,

możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 8 wejść/1 wyjście audio, maskowanie

kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB), 8 wejść/3 wyjścia alarmowe,

pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK, Dwa tryby pracy : I - 8 kanałów analogowych II - 6 kanałów

analogowych + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p.

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

1 602,00 zł      1 970,46 zł      

BCS-DVR0804M

WYPRZEDAŻ

Rejestrator 8 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, Prędkość zapisu 100kl/s w D1 (200kl/s w CIF), 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, e-SATA, BNC, SPOT, obsługa do 4

dysków twardych (max. 4TB każdy) lub 3 dysków i nagrywarki DVD , Dual Streaming, system opercyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie

wszystkich kanałów jednocześnie, 1 dwukierunkowy tor audio, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury

sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia/1 wyjście audio, LAN, maskowanie kamer, det. ruchu, szybki Backup przez sieć i na urządzenia przenośne (nagrywarka DVD po

USB, Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB lub port e-SATA), 8 wejść/6 wyjść alarmowych, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami

szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - TAK

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, dostępne ostatnie sztuki

1 269,00 zł      1 560,87 zł      

BCS-DVR0801QEA-II 

z opcją hybrydy

FULL D1        

Rejestrator 8 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 8 kanałów w D1 po 25kl/s, extra strumień CIF 25kl/s, port USB –

2, dyski twarde (max. 4TB każdy) – 1, audio wej/wyj – 4/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wejścia alarmowe – 8, wyjścia przekaźnikowe – 3,

wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080,

obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A, wymiary –

1U(325×245×45), wyjścia przelotowe - BRAK, Dwa tryby pracy : I - 8 kanałów analogowych II - 6 kanałów analogowych + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p.

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

715,00 zł         879,45 zł         

BCS-DVR0801QE-II 

z opcją hybrydy

FULL D1        

Rejestrator 8 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 8 kanałów w D1 po 25kl/s, extra strumień CIF 25kl/s, port USB –

2, dyski twarde (max. 4TB każdy) – 1, audio wej/wyj – 1/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wyjścia alarmowe – BRAK, wyjścia przekaźnikowe

– BRAK, wyjścia video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu -

1920×1080, obsługa poprzez – IPHONE, ANDROID, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX z wtyczką IETAB, program Smart PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A, wymiary

– 1U(325×245×45), wyjścia przelotowe - BRAK,  Dwa tryby pracy : I - 8 kanałów analogowych II - 6 kanałów analogowych + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p.

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

650,00 zł         799,50 zł         

BCS-DVR0404Q-960

FULL 960H

Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 100kl/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 4

dysków twardych (max. 4TB każdy) lub 3HDD + nagrywarka CD/DVD-RW, e-sata, system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie

wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4

wejścia/1 wyjście audio,maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 4 wejścia/6 wyjścia alarmowe,

pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - TAK

1 590,00 zł      1 955,70 zł      

BCS-DVR0402Q-960

FULL 960H

Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 100kl/s w 960H/D1, Dual Streaming, 2 xUSB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT, obsługa 2

dysków twardych (max. 4TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie, możliwość

sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia/1 wyjście audio,maskowanie kamer,

LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive), 4 wejścia/3 wyjścia alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami

szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK

1 262,00 zł      1 552,26 zł      

BCS-DVR0402Q-II 

z opcją hybrydy

FULL D1            

Rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 100kl/s w D1 (100kl/s w CIF), Dual Streaming, 2 x USB 2.0, wyjścia: VGA, HDMI, BNC, SPOT,

obsługa 2 dysków twardych (max. 4TB każdy), system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie,

możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota, z panelu przedniego lub klawiatury sterującej (BCS-KBDB, NKBDB), 4 wejścia/1 wyjście audio, 

maskowanie kamer, LAN, det. ruchu, szybki backup przez sieć i na urządzenia przenośne (Pen drive, zewnętrzny dysk twardy poprzez USB), 4 wejścia/ 3 wyjścia

alarmowe, pozycjonowanie 3D - inteligentne sterowanie głowicami szybkoobrotowymi BCS, wyjścia przelotowe - BRAK, Dwa tryby pracy : I - 4 kanały analogowe II - 2

kanały analogowe + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p.

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

1 168,00 zł      1 436,64 zł      

BCS-DVR0401QEA-II 

z opcją hybrydy

FULL D1        

Rejestrator 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 4 kanały w D1 po 25kl/s, extra strumień CIF 25kl/s, port USB –

2, dyski twarde – 1, audio wej/wyj – 1/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wejścia alarmowe – 4 wyjścia przekaźnikowe – 3, wyjścia video –

BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa poprzez

– IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, BLACKBERRY, SYMBIAN, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A, wymiary –

1U(325×245×45), wyjścia przelotowe - BRAK, Dwa tryby pracy : I - 4 kanały analogowe II - 2 kanały analogowe + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p.

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

425,00 zł         522,75 zł         

BCS-DVR0401QE-II 

z opcją hybrydy

FULL D1        

Rejestrator 4 kanałowy, funkcjonalność – pentaplex, kompresja – H.264, nagrywanie – główny strumień 4 kanały w D1 po 25kl/s, extra strumień CIF 25kl/s, port USB –

2, dyski twarde – 1, audio wej/wyj – 1/1, dwukierunkowy tor audio – tak, wyjścia przelotowe – brak, wyjścia alarmowe – BRAK, wyjścia przekaźnikowe – brak, wyjścia

video – BNC, VGA, HDMI, e-sata – brak, SPOT – brak, RS-232 – brak, RS-485 – tak, sterowanie PTZ – tak, max rozdzielczość wyświetlanego obrazu - 1920×1080, obsługa

poprzez – IPHONE, ANDROID, WINDOWS CE 5/6, BLACKBERRY, SYMBIAN, funkcje sieciowe – przeglądarka IE, FIREFOX, program Smart PSS, DMSS, zasilanie – 12V/2A,

wymiary – 1U(325×245×45), Dwa tryby pracy : I - 4 kanały analogowe II - 2 kanały analogowe + 2 kanały IP@720p lub 1kanał IP@1080p.

Tryb hybrydy dostępny jest z najnowszą wersją firmware => 2.616.0001.8. Aktualizację można pobrać z strony http://bcscctv.pl

376,00 zł         462,48 zł         

BCS-0404ME-H  

MOBILNY            

Mobilny rejestrator 4 kanałowy, kompresja H.264, PENTAPLEX, prędkość zapisu 25kl/s w D1 (100kl/s w CIF), Dual Streaming, 1 x USB 2.0, wyjścia: AV, VGA, BNC, obsługa

1 dysku twardego 2.5", system operacyjny LINUX, menu w języku polskim, możliwość sterowania za pomocą myszy komputerowej, pilota lub z panelu przedniego, 4

wejścia/2 wyjścia audio, RS-232, RS-485, 7 wejść alarmowych, 2 wyjścia przekaźnikowe, detekcja ruchu, zabezpieczenie przeciwstrząsowe dysku, zasilanie: 8V-36V

2 199,00 zł      2 704,77 zł      

moduł GPS Moduł GPS dedykowany do rejestratorów mobilnych BCS-0404ME-H, montowany na płycie rejestratora 409,00 zł         503,07 zł         

moduł Wi-Fi Moduł Wi-Fi dedykowany do rejestratorów mobilnych BCS-0404ME-H, montowany na płycie rejestratora 409,00 zł         503,07 zł         

moduł 3G/WCDMA Moduł 3G/WCDMA dedykowany do rejestratorów mobilnych BCS-0404ME-H, montowany na płycie rejestratora 409,00 zł         503,07 zł         

Rejestratory mobilne

4 kanałowe

 8 kanałowe
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BCS-SD3036

36xZOOM

Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4” Super HAD II, rozdzielczość 600 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 36 x ZOOM

optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 150°/s, prędkość między

presetami: pozioma 400°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 7 wejść / 2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne

pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do

60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/50W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A, zatrzaskowy system mocowania

modułu kamerowego, wzmocniony system ogrzewania kamery.

3 206,00 zł      3 943,38 zł      

BCS-SD2036

36xZOOM   

Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4” Super HAD II, rozdzielczość 600 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 36 x ZOOM

optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 150°/s, prędkość między

presetami: pozioma 300°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w

przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/24W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A

2 829,00 zł      3 479,67 zł      

BCS-SD3023

23xZOOM                

Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4” Super HAD II, rozdzielczość 600 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM

optyczny, 10 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 150°/s, prędkość między

presetami: pozioma 400°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 7 wejść / 2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne

pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do

60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/50W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A, zatrzaskowy system mocowania

modułu kamerowego, wzmocniony system ogrzewania kamery.

2 357,00 zł      2 899,11 zł      

BCS-SD2023

23xZOOM            

Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4” Super HAD II, rozdzielczość 600 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM

optyczny, 10 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 150°/s, prędkość między

presetami: pozioma 300°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w

przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/24W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A

1 790,00 zł      2 201,70 zł      

BCS-SD2023HR

23xZOOM, 

700 linii          

Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/3” Exview HAD II, rozdzielczość 700 linii, czułość 0.001 lux w kolorze, 0.0001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM

optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 300°/s, pionowa 150°/s, prędkość między

presetami: pozioma 300°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w

przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/24W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A

2 539,00 zł      3 122,97 zł      

BCS-SD1123

23xZOOM     

Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4” EXviewHAD CCD II, rozdzielczość 650 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W), 23 x ZOOM

optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 250°/s, pionowa 150°/s, prędkość między

presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w

przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa zewnętrzna, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/27W (grzałka włączona), zasilanie 24VAC

1 490,00 zł      1 832,70 zł      

BCS-SD1023W

23xZOOM

Kamera szybkoobrotowa wewnętrzna typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4” EXviewHAD CCD II, rozdzielczość 650 linii, czułość 0.01 lux w kolorze, 0.001 lux (tryb B/W),

23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 250°/s, pionowa 150°/s,

prędkość między presetami: pozioma 300°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne

pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, obudowa wewnętrzna, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do

4000V, pobór mocy 12W/27W (grzałka włączona), zasilanie 24VAC

1 399,00 zł      1 720,77 zł      

BCS-SD3036WDR

36xZOOM                  

Kamera Kolorowa typu Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/4” Exview HAD, rozdzielczość 

600 linii w kolorze, 650 linii w trybie B/W, czułość 0.1 lux w kolorze, 0.01 lux (tryb B/W), 36 x ZOOM optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy, WDR (128x), AWB, AGC, BLC, ICR -

mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja 3DNR (redukcja szumów), prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1°~ 300°/s, pionowa 0.1°~150°/s, prędkość presetów:

pozioma 400°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, 24 strefy prywatności,

inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, nowa ergonomiczna obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w

zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór mocy 12W/50W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A,

zatrzaskowy system mocowania modułu kamerowego, wzmocniony system ogrzewania kamery.

5 236,00 zł      6 440,28 zł      

BCS-SD3018WDR

18xZOOM                  

Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc, przetwornik 1/4” SONY, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.04 lux), 650 linii w trybie D/N (0.01 lux) 18 x ZOOM optyczny, 12 x

ZOOM cyfrowy, WDR (128x), AWB, AGC, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja 3DNR (redukcja szumów), prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1°~

300°/s, pionowa 0.1°~150°/s, prędkość presetów: pozioma 400°/s, pionowa 180°/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras

programowalnych, 5 paternów, 24 strefy prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, nowa ergonomiczna obudowa

wandaloodporna, klasa szczelności IP67, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4000V, pobór

mocy 12W/50W (grzałka włączona), zasilanie 24V/3A,  zatrzaskowy system mocowania modułu kamerowego, wzmocniony system ogrzewania kamery.

3 961,00 zł      4 872,03 zł      

GŁOWICE SZYBKOOBROTOWE

Kamery bez WDR

Kamery z funkcją WDR
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BCS-SD7036WDR

36xZOOM (WDR) 

promiennik IR

WYPRZEDAŻ    

Kamera szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m,

przetwornik 1/4” Exview HAD CCD, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.1 lux), 650 linii w trybie B/W (0.01 lux), 36 x ZOOM optyczny, 12 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-

122.4mm, F1.6-F4.5, WDR, AWB, AGC, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, funkcja 3DNR (redukcja szumów), prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1°~

160°/s, pionowa 0.1°~120°/s, prędkość presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras

programowalnych, 5 paternów, 24 strefy prywatności, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w

zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 17W/35W (IR włączony), zasilanie 24V/3A

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

6 665,00 zł      8 197,95 zł      

BCS-SD7036

36xZOOM

promiennik IR

WYPRZEDAŻ    

Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m,

przetwornik 1/4” Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-

122.4mm, F1.6-F4.5, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1°~ 160°/s, pionowa 0.1°~120°/s, prędkość

presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne

pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 17W/35W

(włączony IR), zasilanie 24V/3A

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

4 057,00 zł      4 990,11 zł      

BCS-SD7023

23xZOOM

promiennik IR

WYPRZEDAŻ    

Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m,

przetwornik 1/4” Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.9-

89.7mm, F1.6-F3.7, AWB, BLC, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1°~ 160°/s, pionowa 0.1°~120°/s, prędkość

presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 7 wejść/2 wyjścia alarmowe, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne

pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -20°C do 60°C, pobór mocy 17W/35W

(włączony IR), zasilanie 24V/3A

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

3 235,00 zł      3 979,05 zł      

BCS-SD5036WDR-II

36xZOOM (WDR)

promiennik IR

NOWOŚĆ

Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m i funkcją WDR,

przetwornik 1/4” Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-

122.4mm, F1.6-F4.5, kąt widzenia H: 57.8°~1.7°; funkcje AWB, BLC/HLC/ funkcja WDR poszerzająca dynamikę obrazu, 2D/3D NR, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni,

prędkość przy sterowaniu ręcznym: pozioma 0.1°~ 160°/s, pionowa 0.1°~120°/s, prędkość presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 5 programów

skanowania, 8 tras programowalnych, 5 paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, promiennik pracuje

w 2 trybach - bliski 2 diody , - daleki 6 diod, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, pobór mocy 13W/31W (włączony IR), zasilanie 24V/3A

5 750,00 zł      7 072,50 zł      

BCS-SD5036-II

36xZOOM

promiennik IR

NOWOŚĆ

Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m,

przetwornik 1/4” Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 36 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.4-

122.4mm, F1.6-F4.5, kąt widzenia H: 57.8°~1.7°; funkcje AWB, BLC/HLC/DWDR, 2D/3D NR, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym:

pozioma 0.1°~ 160°/s, pionowa 0.1°~120°/s, prędkość presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5

paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, promiennik pracuje w 2 trybach - bliski 2 diody , - daleki 6

diod, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, pobór mocy 13W/31W (włączony IR), zasilanie 24V/3A

3 455,00 zł      4 249,65 zł      

BCS-SD5023-II

23xZOOM

promiennik IR

NOWOŚĆ

Kam. szybkoobrotowa typu Dzień/Noc z promiennikiem IR do 100m,

przetwornik 1/4” Super HAD CCD II, rozdzielczość 600 linii w kolorze (0.01 lux), 650 linii w trybie B/W (0.001 lux), 23 x ZOOM optyczny, 16 x ZOOM cyfrowy, obiektyw 3.9-

89.7mm, F1.6-F3.7, kąt widzenia H: 50.7° ~ 2.5°; funkcje AWB, BLC/HLC/DWDR, 2D/3D NR, ICR - mechaniczny filtr podczerwieni, prędkość przy sterowaniu ręcznym:

pozioma 0.1°~ 160°/s, pionowa 0.1°~120°/s, prędkość presetów: pozioma 240°/s, pionowa 200°/s, 255 presetów, 5 programów skanowania, 8 tras programowalnych, 5

paternów, inteligentne pozycjonowanie 3D w przypadku pracy z rejestratorami BCS, klasa szczelności IP66, promiennik pracuje w 2 trybach - bliski 2 diody , - daleki 6

diod, uchwyt ścienny w zestawie, temp. pracy od -40°C do 60°C, pobór mocy 13W/31W (włączony IR), zasilanie 24V/3A

2 527,00 zł      3 108,21 zł      

BCS-AS Uchwyt zewnętrzny do mocowania głowicy szybkoobrotowej na słupie, do serii BCS-SD20xx, SD30xx, SD50xx, SD70xx 89,00 zł           109,47 zł         

BCS-AR Uchwyt zewnętrzny do mocowania narożnego głowicy szyboobrotowej, do serii BCS-SD20xx, SD30xx, SD50xx, SD70xx 89,00 zł           109,47 zł         

BCS-US01 Uchwyt sufitowy do głowicy szybkoobrotowej, do serii BCS-SD20xx 89,00 zł           109,47 zł         

BCS-US02 Uchwyt sufitowy do głowicy szybkoobrotowej, do serii BCS-SD30xx, SD50xx, SD70xx 89,00 zł           109,47 zł         

BCS-DVR-KNLCD
Klawiatura umożliwiająca obsługę: Rejestratorów BCS, Sieciowych kamer obrotowych, Analogowych kamer obrotowych, CMP, NVS, TV WALL, połączenia RS232, RS485,

wielofunkcyjny wolant, podgląd na żywo Full HD, dwukierunkowy tor audio, 2 x USB, wyjścia HDMI / VGA, obsługa wielu protokołów min DH-SD / PELCO-D / PELCO-P /

PELCO-D1 / PELCO-P1, 10.2" dotykowy ekran LCD, do 20 użytkowników zdalnych przy czym kazdy może zarządzać do 256 urządzeń

6 200,00 zł      7 626,00 zł      

BCS-DVR-KN
Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii BCS-SD i ND, wyświetlacz LCD 84x31mm, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 W,

połączenia RJ-45, RS-232, RS485, wbudowany moduł sieciowy. Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: BCS, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-

D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg, temp. pracy 10°C-55°C

2 074,00 zł      2 551,02 zł      

BCS-DVR-KA
Klawiatura z pełną możliwością sterowania i programowania głowic z serii DH-SD i ND, wyświetlacz LCD 84x31mm, 3 osiowy wolant, 12V DC, pobór mocy 5 WAT,

połączenia RJ-45, RS-232, RS485, Obsługiwane protokoły: do sterowania BCS-DVR - DH1/DH2, do głowic: DH-SD, PELCO-D, PELCO-P, PELCO-D1, PELCO-P1, waga 2.5 kg,

temp. pracy 10°C-55°C 

1 199,00 zł      1 474,77 zł      

KLAWIATURY STERUJĄCE

Kamery z promiennikiem IR

Akcesoria do głowic szybkoobrotowych
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BCS-T772TDNIR4               

(2.8-12mm)

SONY Effio P

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO P, Rozdzielczość horyzontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czułość: 0,0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) × 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr

Podczerwieni (ICR), Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma

funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 12 pól maski prywatności, wideo detekcja, Spowolniona migawka do x512. Promiennik podczerwieni nowej

generacji diod laserowych o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dziewięć diod o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z

kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie

12VDC/9W.

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, następca będzie posiadał układ DSP SONY EFFIO V

725,00 zł         891,75 zł         

BCS-T670TDNIR3               

(2.8-12mm)

SONY Effio E    

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0,0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) × 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni

(ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,

Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3

generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe),

Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.

499,00 zł         613,77 zł         

BCS-T670IR3        

(2.8-12mm)

SONY Effio E

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) × 582(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją ostrości, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT,

Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,

Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, z możliwością regulacji poziomu zasięgu, Dwie diody 3

generacji o wydłużonym czasie świecenia do 50 000 godzin, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe),

Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

439,00 zł         539,97 zł         

BCS-T770IR50               

(2.8-12mm)

SONY Effio E    

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT,

Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje

AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od

obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

370,00 zł         455,10 zł         

BCS-T760IR50

(2.8-12mm)  

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czułość: 0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 796(H) × 582(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT,

Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,

Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od

obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

335,00 zł         412,05 zł         

BCS-T570IR40               

(2.8-12mm)

SONY Effio E    

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT,

Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje

AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od

obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

310,00 zł         381,30 zł         

BCS-T560IR40               

(2.8-12mm)  

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY; Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czułość: 0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 796(H) × 582(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT,

Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,

Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od

obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

280,00 zł         344,40 zł         

BCS-T4130TDNIR

(2.8-12mm)

800 linii

NOWOŚĆ

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0

(wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR),

Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 35m,

Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

340,00 zł         418,20 zł         

BCS-T470IR35               

(2.8-12mm)

SONY Effio E    

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT,

Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje

AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 35m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od

obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

310,00 zł         381,30 zł         

BCS-T460IR35               

(2.8-12mm)

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czułość: 0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 796(H) × 582(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT,

Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi,

Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 35m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od

obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

280,00 zł         344,40 zł         

BCS-T1130TDNIR

(3.6mm)

800 linii

NOWOŚĆ

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0

(wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6mm F2.0, Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR), Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę

kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym

promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

255,00 zł         313,65 zł         

BCS-T170IR25           

(3.6mm)

SONY Effio E    

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z

możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo

detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym,

Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

230,00 zł         282,90 zł         

BCS-T160IR25               

(3.6mm)

Kamera Kolorowa Tubowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czułość: 0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 796(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR

z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności,

wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 25m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D z przepustem kablowym,

Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, dostępne ostatnie sztuki

199,00 zł         244,77 zł         

KAMERY ZEWNĘTRZNE TUBOWE Z PROMIENNIKAMI IR
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BCS-DM472TDN

(2.8-11mm)

SONY Effio P

Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO P, Rozdzielczość horyzontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czułość: 0,0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) × 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-11mm Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr

Podczerwieni (ICR), Funkcja poszerzonej dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma

funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, 12 pól maski prywatności, wideo detekcja, Spowolniona migawka do x512. Promiennik podczerwieni o zasięgu

do 30m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D oudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.

539,00 zł         662,97 zł         

BCS-DM705/IR-W

(2.8-11mm)

SONY Effio E    

Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CCD, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czułość: 0,0

Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 976(H) × 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-11mm Auto DC z zewnętrzną regulacją ostrości, funkcja dualna Mechaniczny Filtr

Podczerwieni (ICR), Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami

konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kołnierzem

oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D oudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC/6W.

415,00 zł         510,45 zł         

BCS-DM171IR20

(2.8mm)

SONY Effio E    

Kamera kolorowa kopułowa w obudowie wandaloodpornej z promiennikiem IR, Przetwornik: 1/3" SONY SUPER HAD CCDII; DSP EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna:

650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V), Obiektyw stało ogniskowy 2,8mm, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT,

Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje

AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od

obiektywu, Uchwyt 3D umożliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC / 5W.

244,00 zł         300,12 zł         

BCS-DM4130TDNIR

(2.8-12mm)

800 linii

NOWOŚĆ

Kamera Kolorowa Kopułowa Metalowa, Przetwornik: 1/3" SONY CMOS EXMOR 1,3MP; Rozdzielczość horyzontalna: 800TVL (kolor) / 850TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0

(wł. IR), Ilość pikseli: 1280(H) × 960(V), Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Funkcja dualna mechaniczny filtr (ICR),

Automatyczna funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR, Cyfrowa redukcja szumów 2D-DNR, Funkcje AGC, AES, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m,

Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umozliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna

IP66, Zasilanie 12VDC.

310,00 zł         381,30 zł         

BCS-DM470IR30  

(2.8-12mm)

SONY Effio E    

Kamera Kolorowa w obudowie wandaloodpornej z promiennikiem IR, 

Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V),

Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z

możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo

detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umozliwiający instalacje kamery

zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

265,00 zł         325,95 zł         

BCS-DM170IR20

(3.6mm)

SONY Effio E         

Kamera Kolorowa w obudowie wandaloodpornej z promiennikiem IR, 

Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V),

Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja

szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o

zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umozliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie jak i suficie,

Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

200,00 zł         246,00 zł         

BCS-DM160IR20               

(3.6mm)

Kamera Kolorowa w obudowie wandaloodpornej z promiennikiem IR, 

Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 796(H) ×

582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa

redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik

podczerwieni o zasięgu do 20m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umozliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie

jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

180,00 zł         221,40 zł         

BCS-DMM170IR10

(3.6mm) mini

SONY Effio E         

Kamera Kolorowa w obudowie mini kopułowej z promiennikiem IR, 

Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V),

Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja

szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik podczerwieni o

zasięgu do 10m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umozliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie jak i suficie,

Obudowa mini kopułowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

195,00 zł         239,85 zł         

BCS-DMM160IR10               

(3.6mm) mini

Kamera Kolorowa w obudowie mini kopułowej z promiennikiem IR, 

Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 796(H) ×

582(V), Obiektyw stało ogniskowy 3,6, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery D-WDR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa

redukcja szumów 2D-DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo detekcja, Promiennik

podczerwieni o zasięgu do 10m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, Uchwyt 3D umozliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie

jak i suficie, Obudowa mini kopułowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC.

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

170,00 zł         209,10 zł         

BCS-DP472

(2.8-12mm)

SONY Effio P

Kamera Kolorowa Kopułowa plastikowa, Przetwornik: 1/3" SONY , Układ DSP SONY EFFIO P, Rozdzielczość horyzontalna: 700TVL (kolor) / 750TVL (B/W), Czułość: 0,0001

Lux/F1.2, Ilość pikseli: 976(H) × 582(V), Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm Auto DC, funkcja dualna Mechaniczny Filtr Podczerwieni (ICR), Funkcja poszerzonej

dynamiki WDR oparta o podwójne skanowanie przetwornika, Cyfrowa redukcja szumów 2D&3DNR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje

AGC, AES, BLC, HLC, 12 pól maski prywatności, wideo detekcja, Spowolniona migawka do x512. Dodatkowe wyjście wizyjne (testowe), Uchwyt 3D oudowa zewnętrzna

IP66, Zasilanie 12VDC/3W.

461,00 zł         567,03 zł         

BCS-DP471

(2.8-12mm)

SONY Effio E

Kamera Kolorowa w obudowie plastikowej wewnętrznej,

Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0,01 Lux/F1.2, Ilość pikseli: 960(H) × 582(V),

Obiektyw zmienno ogniskowy 2,8-12mm F1.4 z automatyczną przysłoną DC, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z

możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo

detekcja, Uchwyt 3D umożliwiający instalację kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Zasilanie 12VDC/3W.

305,00 zł         375,15 zł         

BCS-DP171

(2.8mm)

SONY Effio E

Kamera kolorowa w obudowie plastikowej wewnętrznej z szerokokątnym obiektywem,

Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0,01 Lux/F1.2, Ilość pikseli: 960(H) × 582(V),

Obiektyw stało ogniskowy 2,8mm F2.0, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z możliwością konfiguracji, Cyfrowa

redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski 

prywatności, wideo detekcja, Uchwyt 3D, umożliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa zewnętrzna IP66, Zasilanie 12VDC / 3W.

240,00 zł         295,20 zł         

BCS-165DF

(3.8mm)

Kam. Kol. kopułowa Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/3", rozdzielczość 600 linii w kolorze (650 linii w trybie B/W), czułość 0.05 lux, obiektyw 3.8mm z asferyczną soczewką,

SBLC (Super Back Light Compensation), DNR - redukcja szumów, 3-axis (regulacja w 3 osiach), wycinanie drgań obrazu, AGC, ATW, pobór prądu 150mA/1.8W, zasilanie

DC12V, opakowanie zbiorcze 20szt

230,00 zł         282,90 zł         

BCS-DP160H

(2,8mm)

Kam. Kol. kopułowa Dzień/Noc, (Color CUT), plastikowa obudowa w kolorze białym, przetwornik HDIS 1/3", rozdzielczość 600 linii w kolorze, czułość 0.1 lux, obiektyw

2.8mm, BLC (Back Light Compensation), DNR - redukcja szumów, 3-axis (regulacja w 3 osiach), AGC, ATW, pobór prądu 150mA/1.8W, zasilanie DC12V, opakowanie

zbiorcze 20szt

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, następca będzie posiadał 800 linii

133,00 zł         163,59 zł         

KAMERY ZEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z PROMIENNIKAMI IR

BCS

KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC

BCS
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BCS-DP160

(3,6mm)

Kam. Kol. kopułowa Dzień/Noc, (Color CUT), plastikowa obudowa w kolorze czarnym, przetwornik CCD SHARP 1/3", rozdzielczość 600 linii w kolorze, czułość 0.1 lux,

obiektyw 3.6mm, BLC (Back Light Compensation), 3-axis (regulacja w 3 osiach),  AGC, ATW, pobór prądu 150mA/1.8W, zasilanie DC12V, opakowanie zbiorcze 20szt
129,00 zł         158,67 zł         

BCS-DP470IR30

(2.8-12mm)

SONY Effio E

Kamera Kolorowa w obudowie plastikowej z promiennikiem IR,

Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP SONY EFFIO E, Rozdzielczość horyzontalna: 650TVL (kolor) / 700TVL (B/W), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Ilość pikseli: 960(H) × 582(V),

Obiektyw zmiennoogniskowy 2,8-12mm F1.4, zewnętrzna regulacja obiektywu; Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT, Funkcja poprawiająca dynamikę kamery ATR z

możliwością konfiguracji, Cyfrowa redukcja szumów NR, Menu ekranowe z wieloma funkcjami konfiguracyjnymi, Funkcje AGC, AES, BLC, HLC, maski prywatności, wideo

detekcja, Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od obiektywu, chwyt 3D umożliwiający instalacje kamery

zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa plastikowa wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC.

265,00 zł         325,95 zł         

BCS-DP160HIR

Kamera Kolorowa w obudowie plastikowej z promiennikiem IR,

Przetwornik: 1/3" HDIS, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor), Czułość: 0 Lux/F2.0 (wł. IR), Obiektyw 2,8mm F2.0, Elektroniczna funkcja dualna COLOR CUT,

Cyfrowa redukcja szumów DNR, Funkcje AGC, AES, BLC. Promiennik podczerwieni o zasięgu do 10m, Szyba dzielona z kołnierzem oddzielającym promiennik od

obiektywu, chwyt 3D umożliwiający instalacje kamery zarówno na ścianie jak i suficie, Obudowa plastikowa wewnętrzna w kolorze białym, Zasilanie 12VDC.

końcówka  serii  - produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych, następca będzie posiadał 800 linii

171,00 zł         210,33 zł         

BCS-VP330TDN

(2.8-11mm)

SONY Effio E

Kam. Kol. Dzień/Noc, mechaniczny filtr  przetwornik CCD 1/3” SONY EXviev HAD II DSP Effio E, rozdzielczość 700 linii, czułość 0.01 lux/F1.2, funkcja ATR, AGC, AWB, BLC, 

HLC, menu ekranowe, obiektyw 2.8-11 mm z automatyczną przesłoną, NR - funkcja redukcji szumów, 3-axis (regulacja w 3 osiach), dynamika 52dB, zasilanie DC12V, 

pobór prądu 180mA, waga 500g, obudowa wandaloodporna, opakowanie zbiorcze 45szt

399,00 zł         490,77 zł         

BCS-DMV160

(2.8mm)

Kamera Kolorowa w obudowie wandaloodpornej, 

Przetwornik: 1/3" SONY, Układ DSP NEXTCHIP 2040, Rozdzielczość horyzontalna: 600TVL (kolor) / 650TVL (B/W), Czułość: 0,00 Lux/F2.0, Ilość pikseli: 796(H) × 582(V),

Obiektyw 2,8mm, 3-axis (regulacja w 3 osiach), małe gabaryty. Dynamika 50dB, zasilanie DC12V, pobór prądu 100mA, waga 200g, obudowa wandaloodporna,

opakowanie zbiorcze 60szt

279,00 zł         343,17 zł         

BCS-B700/DN-ICR

SONY Effio S

Kamera kolorowa D/N w obudowie box, przetwornik CCD 1/3" SONY ICX673AKA, procesor SONY Effio CXD4130GG, rozdzielczość 960H-582V, 700 linii w kolorze, 750

linii w trybie B/W, czułość 0,001 lux w kolorze 0,0001 lux w trybie B/W, ICR- mechaniczny filtr podczerwieni, menu ekranowe OSD, 2D/3D-NR, AWB, AGC, BLC, HLC, ATR-

EX, MD, DIS, detekcja ruchu, cyfrowy zoom, maskowanie, nazwa kamery

545,00 zł         670,35 zł         

BCS-858BX

DC12/24V     

(WDR)          

Kam. Kol. Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/3", rozdzielczość 580 linii w kolorze (650 linii w trybie B/W), czułość 0.05 lux (0.0002 lux DSS), ICR - mechaniczny filtr

podczerwieni, menu ekranowe OSD, funkcja WDR, Sens-up (x128), 3D-DNR - funkcja redukcji szumów, HSBLC, DSS - tryb wolnej migawki, funkcja Mirror - odbicie

lustrzane, ZOOM cyfrowy x 6, stabilizacja obrazu, 8 programowalnych stref prywatności, 4 programowalne strefy detekcji ruchu, AGC, BLC, ATW, złącze RS-485, zasilanie

DC12/24V, opakowanie zbiorcze 20szt

produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

429,00 zł         527,67 zł         

BCS-858BX

DC12V     

(WDR)          

Kam. Kol. Dzień/Noc, przetwornik CCD 1/3", rozdzielczość 580 linii w kolorze (650 linii w trybie B/W), czułość 0.05 lux (0.0002 lux DSS), ICR - mechaniczny filtr

podczerwieni, menu ekranowe OSD, funkcja WDR, Sens-up (x128), 3D-DNR - funkcja redukcji szumów, HSBLC, DSS - tryb wolnej migawki, funkcja Mirror - odbicie

lustrzane, ZOOM cyfrowy x 6, stabilizacja obrazu, 8 programowalnych stref prywatności, 4 programowalne strefy detekcji ruchu, AGC, BLC, ATW, złącze RS-485, zasilanie

DC12V, opakowanie zbiorcze 20szt

385,00 zł         473,55 zł         

BCS-B1065

SONY Effio E   

Kamera Kolorowa z funkcją dualną – Color Cut, przetwornik CCD 1/3", rozdzielczość 650 linii w kolorze (700 linii w trybie B/W), czułość 0.2lux (0.01 lux), funkcja ATR, NR -

funkcja redukcji szumów, BLC, HLC, funkcja Mirror - odbicie lustrzane, 8 programowalnych stref prywatności, 4 programowalne strefy detekcji ruchu, AGC, ATW,

zasilanie DC12V
282,00 zł         346,86 zł         

BCS-28103MIR

Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 3MP, 1/2.8", ogniskowa 2.8-10mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja

promieni podczerwonych, 339,00 zł         416,97 zł         

BCS-05502MIR

Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 5-50mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja

promieni podczerwonych, 480,00 zł         590,40 zł         

BCS-24062MIR

Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 2.4-6mm, Auto Iris DC, apertura F1.6, mocowanie CS, korekcja

promieni podczerwonych, 320,00 zł         393,60 zł         

BCS-28122MIR

Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości do 2MP, 1/3", ogniskowa 2.8-12mm, Auto Iris DC, apertura F1.4, mocowanie CS, korekcja

promieni podczerwonych, 305,00 zł         375,15 zł         

TVR3918HDDCIR 

megapixelowy 3MP   

(korekcja IR)

Megapixelowy obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/2", ogniskowa 3.9-10mm, apertura F1.8, Auto Iris DC, korekcja IR, asferyczna soczewka, dedykowany do

kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 96.5x70.95, Tele: 37.3x28.0, bardzo wysoka jakość wykonania, obsługuje kamery do rozdzielczości 3MP
902,00 zł         1 109,46 zł      

TVR0916HDDC 

megapixelowy 2MP

Megapixelowy obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 9-22mm, apertura F1.6, Auto Iris DC, asferyczna soczewka, kąt widzenia (horyzontalny):

Wide: 38.43x30.34, Tele: 16.17x12.92, bardzo wysoka jakość wykonania, obsługuje kamery do rozdzielczości 2MP
490,00 zł         602,70 zł         

TOKINA

OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

BCS

KAMERY KOMPAKTOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC

BCS

 KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z FUNKCJĄ DZIEŃ/NOC - WANDALOODPORNE

KAMERY WEWNĘTRZNE KOPUŁOWE Z PROMIENNIKIEM IR

BCS

BCS
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TVR0314HDDC   

megapixelowy 3MP 

Megapixelowy obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 3-10mm, apertura F1.4, Auto Iris DC, asferyczna soczewka, kąt widzenia (horyzontalny):

Wide: 88.58x66.6, Tele: 27.95x21.0, bardzo wysoka jakość wykonania, obsługuje kamery do rozdzielczości 3MP
430,00 zł         528,90 zł         

YV4.3x2.8SA-SA2L

megapixelowy 3MP
Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości 3MP, 1/3", ogniskowa 2.8-12mm, Auto Iris DC, apertura F1.4, mocowanie CS 665,00 zł         817,95 zł         

YV2.8x2.8SA-SA2 

megapixelowy 3MP
Wysokiej klasy szklany obiektyw do kamer megapixelowych o rozdzielczości 3MP, 1/3", ogniskowa 2.8 - 8 mm, Auto Iris DC, apertura F1.2, mocowanie CS 469,00 zł         576,87 zł         

BCS-2712IR

korekcja IR

Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, korekcja promieni podczerwonych(IR), ogniskowa obiektywu 2,7-12mm, przesłona automatyczna typu DC, 

przetwornik 1/3", apetura F1.4-360,
99,00 zł           121,77 zł         

BCS-0550A
Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, ogniskowa obiektywu 

5-50mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apetura F1.4-360, 
172,00 zł         211,56 zł         

BCS-05120A
Obiektyw zmiennoogniskowy ze szklanymi soczewkami, ogniskowa obiektywu 

5-120mm, przesłona automatyczna typu DC, przetwornik 1/3", apetura F1.6-360, 235,00 zł         289,05 zł         

TVR0616DCIR

(korekcja IR)    

Obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 6-60mm, apertura F1.6, Auto Iris DC, korekcja IR, technologia SD Glass - soczewka o super niskiej dyspersji,

asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 44.57, Tele: 4.69, bardzo wysoka jakość wykonania, opakowanie zbiorcze 20szt
424,00 zł         521,52 zł         

TVR2713DCIR

(korekcja IR)    

Obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 2.7-12mm, apertura F1.3, Auto Iris DC, korekcja IR, technologia SD Glass - soczewka o super niskiej

dyspersji, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 98.66, Tele: 23.56, bardzo wysoka jakość wykonania, opakowanie

zbiorcze 20szt

239,00 zł         293,97 zł         

TVR0398DCIR

(korekcja IR)

WYPRZEDAŻ

Obiektyw szklany japońskiej marki TOKINA, 1/3", ogniskowa 3-8.2mm, apertura F0.98, Auto Iris DC, korekcja IR, technologia SD Glass - soczewka o super niskiej

dyspersji, asferyczna soczewka, dedykowany do kamer D/N, kąt widzenia (horyzontalny): Wide: 89.22, Tele: 34.47, bardzo wysoka jakość wykonania, opakowanie

zbiorcze 20szt

produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych

159,00 zł         195,57 zł         

YV10x5B-SA2L
Wysokiej klasy szklany obiektyw, ogniskowa 5-50 mm, Auto Iris DC, 1/3”, apertura F1.3, precyzyjnie działająca mechanika, asferyczna soczewka, opakowanie zbiorcze

100szt
357,00 zł         439,11 zł         

YV5x2.7R4B-SA2L
Wysokiej klasy szklany obiektyw, ogniskowa 2.7-13.5 mm, Auto Iris DC, 1/3”, apertura F1.3, dedykowany do kamer D/N, precyzyjnie działająca mechanika, asferyczna

soczewka, opakowanie zbiorcze 100szt
282,00 zł         346,86 zł         

YV2.8x2.8LA-SA2L
Wysokiej klasy szklany obiektyw, ogniskowa 2.8 - 8 mm, Auto Iris DC, 1/3”, apertura F 0.95, super jasny, precyzyjnie działająca mechanika, asferyczna soczewka,

opakowanie zbiorcze 100szt
163,00 zł         200,49 zł         

GC-2810M eco 

WYPRZEDAŻ

Obiektyw Manual Iris 2,8-10mm F1.4, opakowanie zbiorcze 100szt

produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych
57,00 zł           70,11 zł           

GC-0358M eco

WYPRZEDAŻ

Obiektyw Manual Iris 3,5-8mm F1.4, opakowanie zbiorcze 100szt

produkt dostępny do wyczerpania stanów magazynowych
35,00 zł           43,05 zł           

BCS-P1905M-LED  
Monitor przemysłowy LED 19”, technologia podświetlania LED, jasność 300cd, kontrast 10000:1, rozdzielczość 1280x1024, 16.7mln kolorów, czas reakcji 5ms, metalowa

obudowa,  wbudowane głośniki, wejścia/wyjścia video: 2 x RCA, 2 x BNC, 1 x VGA, HDMI; pilot w zestawie, masa 7.1kg
1 885,00 zł      2 318,55 zł      

BCS-2301-LED
Monitor dedykowany do systemów telewizji przemysłowej, obudowa plastikowa. Matryca LED TFT o przekątnej 23,6" i formacie obrazu 16:9 Full HD. Wejścia. 2xBNC

przelotowe, VGA,HDMI żywotność matrycy 50.000godz. głośniki, kontrast 10000:1; jasność 300cd, masa 6,5kg
1 934,00 zł      2 378,82 zł      

MONITORY PRZEMYSŁOWE

OBIEKTYWY DO KAMER KOMPAKTOWYCH STANDARDOWEJ ROZDZIELCZOŚCI

FUJINON

TOKINA

FUJINON

GeoCam

BCS
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BCS-RC Pilot do rejestratorów BCS 59,00 zł           72,57 zł           

HDD 4TB Dysk twardy, pojemność  4 TB, SATA, SEAGATE

HDD 3TB Dysk twardy, pojemność  3 TB, SATA, SEAGATE

HDD 2TB Dysk twardy, pojemność  2 TB, SATA, SEAGATE

HDD 1TB Dysk twardy, pojemność  1 TB,SATA, SEAGATE

HDD 500GB Dysk twardy, pojemność  500 GB, SATA, SEAGATE

BCS-OU612

NOWOŚĆ
Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 155/110/400mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V opakowanie zbiorcze 12szt 139,00 zł         170,97 zł         

GL-618/12V                

GL-618/230V             
Obudowa do kamer, wersja otwierana na bok, rozmiar (s/w/d): 138/117/375mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V lub 230V, opakowanie zbiorcze 12szt 83,00 zł           102,09 zł         

GL-606/12V

GL-606/230V                   
Obudowa do kamer, wersja rozsuwana, rozmiar (s/w/d): 118/107/410mm, wbudowany termostat oraz grzałka na 12V, opakowanie zbiorcze 10szt 67,00 zł           82,41 zł           

BCS-UP612

NOWOŚĆ
Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. BCS-OU612, opakowanie zbiorcze 20szt 39,00 zł           47,97 zł           

GL-208 Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-618, opakowanie zbiorcze 20szt 28,00 zł           34,44 zł           

GL-210 Uchwyt aluminiowy do obudowy zewn. GL-606, opakowanie zbiorcze 20szt 17,00 zł           20,91 zł           

GL-224D
Uchwyt aluminiowy do kamer zew/wew, regulowane ramię w zakresie od 617-1004mm, kąt pochylenia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 2kg, opakowanie

zbiorcze 30szt
65,00 zł           79,95 zł           

GL-224C
Uchwyt aluminiowy do kamer zew/wew, regulowane ramię w zakresie od 305-465mm, kąt pochylenia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 2kg, opakowanie

zbiorcze 30szt
52,00 zł           63,96 zł           

GL-218A Uchwyt aluminiowy do montażu obudów do kamer na słupach, możliwość montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, przystosowany do średnic 60-100mm, 48,00 zł           59,04 zł           

BCS-DMB
Puszka umożliwiająca ukrycie kabli podczas montażu, pasuje do kamer BCS-DM470IR30 oraz BCS-DM705/IR-W,

UWAGA! Puszka nie stanowi szczelnego połączenia z kamerą, użycie tego typu adaptera na zewnatrz może doprowadzić do uszkodzenia kamery.
47,00 zł           57,81 zł           

GL-227 Uchwyt aluminiowy do kamer kopułowych w obudowie wandaloodpornej, maksymalny udźwig 3kg, kolor srebrny lub beżowy, opakowanie zbiorcze 24szt 32,00 zł           39,36 zł           

GL-225 Uchwyt do kamer kopułowych wewnętrzny, opakowanie zbiorcze 100szt 15,00 zł           18,45 zł           

GL-201 Uchwyt plastikowy do kamer wewnętrznych, długość ramienia 160mm, kąt pochylenia 120°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 1.5kg, opakowanie zbiorcze 50szt 7,00 zł             8,61 zł             

GL-213              
Uchwyt plastikowy do kamer wewnętrznych, długość ramienia 147mm, kąt pochylenia 90°, kąt obrotu 360°, maksymalny udźwig 1.5kg, główka uchwytu zaciskana

pierścieniem, opakowanie zbiorcze 50szt
6,50 zł             8,00 zł             

AV RTR02- digital 
Cyfrowy zestaw bezprzewodowy transmisji obrazu, dzwięku i telemetrii,

ID kod uniemożliwiający podgląd obrazu przez osoby niepowołane, brak interferencji i zakłóceń, cyfrowa technologia, zintegrowane anteny umożliwiające przesył do 

2.5km, obudowa IP65
      1 584,00 zł 1 948,32 zł      

RTR008T-h Zestaw bezp. do telemetrii, częstotliwość 868MHz, wykonanie hermetyczne 1 211,00 zł      1 489,53 zł      

RTR05-ECO Zestaw bezp. do przesyłu wizjii, częstotliwość 5.8GHz, wykonanie hermetyczne 781,00 zł         960,63 zł         

TR-1600 Odbiornik 16 kanałowy do konwerterów TR-1, możliwość montażu w szafie "rack" 320,00 zł         393,60 zł         

TR-08 Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa. Współpraca z urządzniami BCS-TR/TRE. 89,00 zł           109,47 zł         

TR-08K Konwerter 8 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa metalowa z kablami. Współpraca z urządzniami BCS-TR/TRE. 107,00 zł         131,61 zł         

AKCESORIA DO REJESTRATORÓW BCS

OBUDOWY DO KAMER

UCHWYTY DO OBUDÓW

UCHWYTY DO KAMER

TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA, KONWERTERY DO SKRĘTKI

prosimy o kontakt z działem handlowym

DYSKI TWARDE

prosimy o kontakt z działem handlowym

prosimy o kontakt z działem handlowym

prosimy o kontakt z działem handlowym

prosimy o kontakt z działem handlowym
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TRP-04 Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa. Współpraca z urządzniami BCS-TR/TRE. 59,00 zł           72,57 zł           

TRP-04K Konwerter 4 kanałowy do przesyłu sygnału video po skrętce (urządzenie nadawczo odbiorcze), obudowa plastikowa z kablami. Współpraca z urządzniami BCS-TR/TRE. 63,00 zł           77,49 zł           

GL-600     Pasywny separator elektryczny do stosowania w torze transmisjii wizji, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt 52,00 zł           63,96 zł           

TR-1D
Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, (cewka mocowana na płytce + dioda zabezpieczajaca), wersja z kablem, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie

zbiorcze 2szt
7,50 zł             9,23 zł             

TR-1C Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, (cewka mocowana na płytce + dioda zabezpieczajaca), prosty, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt 7,50 zł             9,23 zł             

TRE-1D Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, wersja z kablem, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt 6,00 zł             7,38 zł             

TRE-1C Konwerter do przesyłu sygnału video po skrętce, prosty, podana cena dotyczy 1 sztuki, opakowanie zbiorcze 2szt 6,00 zł             7,38 zł             

BCS-UPS/A8

Kompletny modułowy system zasilania buforowego wysokiej sprawności dla 8 kamer analogowych oraz rejestratora. Sygnał wideo z kamery wraz z zasilaniem 

przesyłany jednym przewodem UTP. W zestawie komplet transformatorów wideo BNC/RJ45

- Napięcia wyjściowe: DC 12V+/-15% z zasilacza; DC 12V +/-5%  dla rejestratora.

- Miejsce na  akumulator  12V/18Ah.

- Moc ciągła: 90W (transformator toroidalny 150VA)

- Sprawność: 77÷84%

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdego kanału zasilającego osobno

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora

- Zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia akumulatora (zwarcie celi)

- Wyjścia sygnalizujące awarie, diody sygnalizacyjne, zimny start z akumulatora

Wymiary obudowy 300 × 320 × 90

950,00 zł         1 168,50 zł      

BCS-UPS/A4

Kompletny modułowy system zasilania buforowego wysokiej sprawności dla 4 kamer analogowych oraz rejestratora. Sygnał wideo z kamery wraz z zasilaniem 

przesyłany jednym przewodem UTP. W zestawie komplet transformatorów wideo BNC/RJ45

- Napięcia wyjściowe: DC 12V+/-15% z zasilacza; DC 12V +/-5%  dla rejestratora.

- Miejsce na  akumulator  12V/18Ah.

- Moc ciągła: 50W (transformator toroidalny 150VA)

- Sprawność: 77÷84%

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe każdego kanału zasilającego osobno

- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

- Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora

- Zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia akumulatora (zwarcie celi)

- Wyjścia sygnalizujące awarie, diody sygnalizacyjne, zimny start z akumulatora

Wymiary obudowy: 300 × 320 × 90

601,00 zł         739,23 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".

ZASILACZE BUFOROWE

BCS

Strona 12


