
 
TECHNISCHE SPECIFICATIES       
 BEVEILIGINGSSYSTEEM 
DIVISIE 16 - ELEKTRISCHE SECTIE 16770 - CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SYSTEEM 
 
 
 
DEEL 2 - PRODUCTEN 
2.01 ALGEMEEN 
 

A. Alle gebruikte apparatuur en materialen dienen standaard componenten te zijn die op de juiste 
wijze geproduceerd worden en in het systeem van de fabrikant gebruikt worden. 

 
B. Alle systemen en componenten dienen grondig getest te zijn en zich in het dagelijks gebruik 

bewezen te hebben. 
 
C. Alle systemen en onderdelen worden geleverd met een telefoonnummer (VS en Canada) voor 

technische ondersteuning van de fabrikant. Het telefoonnummer geeft gratis technische 
ondersteuning voor de dealer/installateur of de eindgebruiker zolang het product geïnstalleerd 
is. 

 
2.02 De TBus 1-poorts PoE+ zender voor Coax-, UTP- of STP.  

A. De TBus 1-poorts PoE+ zender voor Coax, UTP en STP heeft een bereik van max. 8.000 ft 
(2.500 m) via 10/100 Base T Full Duplex Ethernet via RG59/U, en 2.000 ft (610 m) via 2-
draads/UTP; 1.300 ft (396 m) via STP. 

 
B. De TBus-zender kan PoE+ IP-camera's of andere PoE+ PD-apparatuur voeden, tot maximaal 

50 watt. 
 
C. De TBus-zender wordt gebruikt in combinatie met een andere NV-ET1801 zender of een NV-

ER1804, NV-SEH1808 i of een NV-1816 i multi-poort Ethernet-ontvanger. 
 

D. Één TBus-ontvanger aan het netwerkeind kan meerdere externe TBus-zenders op het apparaat 
ondersteunen. 

 
E. De TBus-zender heeft ingebouwde overspanningsbeveiliging.  

 
F. De TBus-zender wordt gevoed via de TBus-ontvanger. Voor optionele aanvullende lokale 

Klasse 2 externe inline voeding met een IEC380-C14 voedingsaansluiting kan er een 6 ft (2 
m) snoer met een PiJ 5.5 mm cilindrische aansluiting worden gebruikt.   

 
G. De TBus-zender heeft een stroomverbruik van 3.0W @ 10 tot 56VDC.  

 
H. De TBus-zender heeft de volgende omgevingsspecificaties:  
  Bedrijfs- en Opslagtemperatuur   -40 °F tot +185 °F (-40 °C tot +85 °C) 

Relatieve Vochtigheid:     20 tot 85%, niet-condenserend 
 

I. De TBus-zender heeft een blauw "Power On" (Aan) LED-lampje, dat knippert tijdens het 
"Joining" (Aansluiten) 

 
J. De TBus-zender heeft een "BNC/ 2-draads interface LED, Groene "Link" (Koppeling)  
       Groen/oranje "Quality" 
K. De TBus-zender heeft een RJ-45 interface-LED-lampje, een groen "RJ45-Link" LED-lampje 

dat tijdens Data-activiteit knippert. 
 
L. De TBus-zender voldoet aan of overtreft de volgende design en prestatiespecificaties : 



 
 

RJ45 ETHERNET-connectiviteit is RJ45, auto-crossover; kabeltype is 4-pair Cat5 of 
beter; de afstand bedraagt maximaal 328ft (100m); de snelheid is maximaal 10/100 Base 
T, auto-negotiation, auto MDI/MDIX-crossover 
 
De latentie is 3mS 
 
Datadoorvoer bedraagt maximaal 150Mbps    
 

 
  

 Deze Power Sourcing Equipment (PSE) ondersteunt Powered Devices (PD's) tot 
maximaal 50 watt*, compatibel met IEEE 802.3at of 802.3af PD's, PoE-vermogen via alle 
acht RJ45-pennen en zijn stroom en transiënt beveiligd. 
 
 De/het IP-camera/apparaat wordt via een standaard RJ45 aansluitkabel op de TBus-
zender aangesloten. 
 
De control end apparatuur wordt op de TBus-zender aangesloten met behulp van een 
standaard RJ45 aansluitkabel.  

 

 GEBOUW BEDRADINGSINTERFACE De verbinding tussen de TBus-zender en de 
TBus-ontvanger is; Coax, UTP, 18/2 of STP.  Één TBus-ontvangstpoort kan meerdere externe 
TBus-zenders (en aangesloten apparatuur) ondersteunen. Impedantie bedraagt 25 tot 100 
Ohm. Transmissietechnologie is OFDM, 128-bits AES-encryptie.  
 

 
M. De NV-ET1801 TBus-zender heeft een gewicht van 5,1 oz (145 g), een voedingsgewicht van 

10,6 oz (300 g), een voedingskabelgewicht van 5,5 oz (160 g), met een totaal gewicht van 
21,2 oz (605 g). 

 
N. De TBus-zender heeft de volgende afmetingen: Breedte 3,23 in (82 mm) x Hoogte 0,93 in  

(24 mm) x Diepte 4,80 in (122 mm). 
 
O. De TBus-zender is UL en cUL geregistreerd. 
 
P. De TBus-zender voldoet aan de CE-keuringseisen 

 
P. De TBus-zender voldoet aan de FCC-keuringseisen 

 
P. De TBus-zender voldoet aan de RoHS-keuringseisen 
 
S. De TBus-zender wordt geleverd met een levenslange beperkte garantie. 
 
T. De TBus-zender is de NVT: 

NV-ET1801 ~ 1-poorts PoE+ zender voor Coax-, UTP- of STP   
Verkrijgbare accessoires: 

 
NV-PS56-60W ~ 56VDC, 60 watt voeding  
NV-PS56-90W ~ 56VDC, 90w Voeding NV-BNC-T, BNC "T" Adapter  

NV-EC4BNC, 1:4 BNC Splitter adapter  
 
 

 
 

412-1801-14-A 


