
Guia de instalação do hub receptor passivo de fonte de alimentação
Modelos NV-4PS13-PVD, NV-8PS13-PVD e NV-16PS13-PVD

NV-4PS13-PVD, NV-8PS13-PVD ou NV-16PS13-PVD

Localização da câmera 
e conexões do transmissor

IDF | MDF | sala de controle 
e conexões do receptor

IP

NV-216A-PV

NV-218A-PVD

Câmera

Câmera

Painel de ligação 110

DVR / CODIFICADOR / NVR

O hub receptor passivo de fonte de alimentação da NVT combina uma
fonte de alimentação de um 1 Amp/canal com vídeo e dados de telemetria
para 4 a 16 câmeras, tudo via cabo UTP. Projetado para instalação no
armário de cabeamento/telecomunicação IDF, ou na sala de controle/MDF, o
hub consolida a conectividade via instalações de cabos e esquemas de
pinos compatíveis com a conexão RJ45 EIA/TIA 568B de 4 pares padrão do
setor. 

Na câmera, as conexões de alimentação, vídeo e dados são feitas com
o transceptor NV-216A-PV (somente alimentação e vídeo) ou NV-218A-PVD via
conector RJ45 e um só cabo de 4 pares. As conexões do IDF/MDF/sala de
controle são por BNC. Dados de telemetria consolidados, se necessário, são
transmitidos pela passagem de dados do hub e são conectados ao
controlador por um cabo RJ45 de 4 pares. 

O NV-4PS13-PVD oferece suporte a até quatro câmeras em um
compacto chassi para montagem em rack, mesa ou parede. O 
NV-8PS13-PVD oferece suporte a até 8 câmeras e o NV-16PS13-PVD
oferece suporte a até 16 câmeras em um chassi de 1U para montagem em
mesa ou rack.

Tipo de cabo
O hub receptor passivo de fonte de alimentação funciona bem com

cabos de par trançado não blindados (UTP) de categoria 2 ou superior, de
bitola 24 AWG (0,5 mm) ou mais grosso.

O sinal de vídeo pode coexistir no mesmo conjunto de cabos de outros
sinais de vídeo, telefone, dados, controle ou alimentação de baixa tensão. Os
sinais do NVT também podem ser transmitidos próximo a campos
eletromagnéticos (de acordo com o Código de Eletricidade Nacional e outras
normas de segurança locais).

NÃO use cabos de par trançado blindados a menos que sejam
categorizados.
Cabos de vários pares com uma blindagem geral (6 ou mais pares) podem
ser usados.

NÃO use cabos não trançados.
Cabos em conduítes subterrâneos ou em locais úmidos devem possuir

revestimento de polietileno e ser preenchidos com gel.
Devido à paradiafonia, não envie um sinal de transmissão e recepção no
mesmo conjunto de cabos. Exceção: Até 300m ou 600m de cabo da
categoria 5 ou superior.

Cabos em ambientes plenos devem ser certificados para tais ambientes,
de acordo com os códigos locais.
Há suporte para RS-422, RS-485 e sinais de telemetria PTZ Up-the-Coax.

A NVT recomenda o uso dos cabos de ligação RJ45 crimpados de
fábrica ao invés de conectores RJ45 crimpados em campo para
conexão entre o dispositivo NVT e um conector RJ45 fêmea adjacente.

Distância dos cabos
É recomendável que a distância dos cabos seja medida para garantir que
não exceda 225m. Todas as distâncias medidas incluem qualquer coaxial no
trajeto. A resistência dos cabos pode ser medida com um ohmímetro
provocando um curto entre os dois condutores na extremidade e medindo a
resistência a curtos na saída e no retorno.

Resistência a curtos por 300m
Bitola de 24 AWG (0,53 mm) = 52 ohms
Bitola de 23 AWG (0,57 mm) = 42 ohms
Bitola de 22 AWG (0,64 mm) = 33 ohms
Bitola de 20 AWG (0,81 mm) = 21 ohms
Bitola de 19 AWG (0,91 mm) = 16 ohms
Bitola de 18 AWG (1,02 mm) = 13 ohms

A distância dos cabos são limitadas ao mínimo de:

DISTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO – a perda de energia ao longo do cabo
desde o hub receptor passivo de fonte de alimentação à câmera,

- ou a  -

DISTÂNCIA DO VÍDEO – o limite de distância dos sinais de vídeo da
câmera para o receptor passivo de fonte de alimentação não deve
exceder 225m.

Conexão do PVD à extremidade da câmera
Use o NV-216A-PV para câmeras fixas, ou o NV-218APVD para câmeras
fixas ou P/T/Z. Faça a instalação seguindo as instruções fornecidas com o
transmissor usando um cabo de 4 pares e conectores RJ45. A NVT
recomenda o uso de cabos de ligação RJ45 crimpados de fábrica em vez de
RJ45s crimpados em campo não confiáveis para conectar o dispositivo NVT
a uma tomada RJ45 fêmea adjacente. Os esquemas de pinos da fiação são:

Conexão do PVD ao hub receptor passivo
de fonte de alimentação
Leve o cabo PVD de 4 pares de cada câmera ao local de instalação do
receptor passivo de fonte de alimentação. A NVT recomenda que um painel
de ligação RJ45 seja usado aqui em conjunto com cabos de ligação RJ45.
O uso dessas práticas em conformidade com o padrão EIA/TIA 568B permite
realizar testes facilmente com um verificador RJ45 (LAN), bem como
movimentações e alterações.

Conecte os sinais do PVD às portas localizadas na parte frontal do hub
receptor passivo de fonte de alimentação.

Conexão da alimentação
CUIDADO: Antes de ativar a alimentação, ajuste a chave de
seleção de tensão de acordo com a tensão da linha de entrada.
Teste as conexões do PVD com um verificador de fiação RJ45

(LAN) antes de ativar a alimentação. 
Conecte o cabo IEC entre a entrada de alimentação e uma tomada

elétrica aterrada. Ligue o interruptor de energia e observe o LED azul de
alimentação.

LEDs de status da alimentação dos canais
Para cada canal, verifique se o LED correspondente reporta
APAGADO: Nenhuma câmera conectada (<50 mA)
VERDE: Carga de câmera válida detectada (<50mA)
ÂMBAR: Cuidado: Probabilidade de fiação incorreta
Detecta se a corrente em cada um dos quatro condutores de alimentação é
a mesma, permitindo a detecção de condutores abertos. Observe que para
fiações curtas, pequenas discrepâncias na resistência do conector podem
fazer com que o LED fique âmbar. Isso é normal.
VERMELHO: Desligamento por excesso de corrente. Verifique se há curtos
na fiação.

Distância do vídeo
A distância dos cabos entre a câmera e o hub receptor passivo de fonte
de alimentação não deve exceder: Passivo a passivo 225m

Distância da alimentação
A distância dos cabos entre o integrador de cabos de fonte de
alimentação e a câmera depende do consumo de corrente da câmera.
Consulte a Tabela de distância da alimentação abaixo.

1) Leia estas instruções.

2) Guarde estas instruções.

3) Preste atenção em todos os avisos.

4) Siga todas as instruções.

5) Não use este aparelho perto de água.

6) Limpe-o somente com um pano seco.

7) Não bloqueie as entradas de ventilação.

8) Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.

9) Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores,
registros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo DVRs)
que produzam calor.

10) Não ignore a finalidade de segurança do plugue
polarizado ou de aterramento. Um plugue polarizado possui
duas lâminas, uma mais larga que a outra. Um plugue de
aterramento possui duas lâminas e um terceiro pino. A
lâmina mais larga ou o terceiro pino são fornecidos para sua
segurança. Se o plugue fornecido não couber na tomada,
consulte um eletricista para substituir a tomada obsole.

11) Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado
ou pressionado particularmente em plugues, receptáculos de
conveniência e no local de saída do apar.

12) Somente use conectores/acessórios especificados pelo
fabricante.

13) Use somente com carrinho, apoio, tripé, suporte ou
mesa especificados pelo fabricante ou vendidos com o
aparelho. Quando for usar um carrinho, tenha cuidado para
mover o carrinho com o aparelho para evitar ferimentos
decorrentes da queda do aparelho.

14) Desconecte este aparelho durante tempestades com
raios ou quando não for usado por longos períodos.

15) Este equipamento deve ser reparado somente por
profissionais de assistência técnica qualificados. Reparos
são necessários quando o aparelho for danificado de alguma
forma, como cabo de fonte de alimentação ou plugue
danificado, derramamento de líquido no aparelho ou queda
de objetos no aparelho, exposição do aparelho à chuva ou
umidade, ou a queda do mesmo.

O interruptor de energia localizado na parte traseira
do aparelho deve permanecer prontamente operante. 

AVISO – Não instale o aparelho em ambientes onde
a temperatura do ambiente operacional exceda 50° C. A
ventilação não deve ser impedida pela cobertura das
entradas de ventilação com itens como jornais, toalhas
de mesa, cortinas, etc. Nenhuma fonte de chama aberta,
como velas acesas, deve ser colocada sobre o aparelho.

Não interconecte várias tomadas.

AVISO – O aparelho não deve ser exposto a goteiras
ou respingos, e nenhum objeto repleto de líquido, como
vasos, deve ser colocado sobre o aparelho.

AVISO – Use somente cabos de alimentação e
módulos de plugues (acoplador/tomada de força)
certificados para o local da instalação.

AVISO – Por motivos de segurança, nunca coloque a
fonte de sinais do NVT no mesmo conduíte dos cabos de
alta tensão.

WARNING - The appliance coupler (power
cord/mains) shall remain readily operable.

WARNING - For safety, never put NVT signals in the
same conduit as high-voltage wiring.

WARNING - Do not restrict airflow around any active
powered NVT products.

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO
REMOVA A TAMPA NEM A PARTE TRASEIRA. NÃO HÁ
PEÇAS QUE POSSAM SER REPARADAS NO INTERIOR DO
APARELHO. SOMENTE PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA QUALIFICADOS PODEM REPARAR O
APARELHO.

AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO,
NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU UMIDADE.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

1
2
3
4
5
6
7
8

Branco/ la ran ja  V ídeo +
Laran ja /b ranco  V ídeo -
Branco /verde  Dados  +
Azu l /b ranco  A l imentação -
Branco /azu l  A l imentação +
Verde /b ranco  Dados  -
Branco /mar rom A l imentação +
Mar rom/branco  A l imentação -

Câmera 24VAC/12VDC fixa dupla de tensão com NV-216A-PV

Tensão da fonte de Alimentación

Tensão mínima na cámara

748m

943m

373m

470m

249m

314m

Câmera preto e branco, 2,4 W

 Cabo de 2 pares 24 AWG

 Cabo de 2 pares 23 AWG

Câmera colorida, 4,8 W

 Cabo de 2 pares 24 AWG

 Cabo de 2 pares 23 AWG

Câmera colorida, 7,2 W

 Cabo de 2 pares 24 AWG

 Cabo de 2 pares 23 AWG

28 VAC

21 VAC

534m

674m

266m

336m

178m

224m

24 VAC

14 VAC

Fixo 24VAC Câmera usada apenas com NV-216A-PV

Tensão da fonte de alimentação

Tensão mínima na câmera

240m

303m

120m

151m

80m

101m

561m

707m

279m

352m

186m

235m

Câmera P e B, 2,4 W

 2-pares 24 AWG

 2-pares 23 AWG

Câmera colorida, 4,8 W

 2-pares 24 AWG

 2-pares 23 AWG

Câmera colorida 7,2 W

 2-pares 24 AWG

 2-pares 23 AWG

24V CA

21V CA

28V CA

21V CA

P / T / Z Câmera 24VAC usado com NV-218A-PVD

Tensão da fonte de alimentação

Tensão mínima na câmera

27m

35m

64m

81m

Câmera P/T/Z 2,4 W

 2-pares 24 AWG

 2-pares 23 AWG

24V CA

21V CA

28V CA

21V CA

Distância de Cabeamento Cat 5

Distância de Cabeamento para Cat 5
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