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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                                          SISTEMA DE SEGURANÇA 
DIVISÃO 16 - ELÉTRICA 
SEÇÃO 16770 – SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)  
 
 
 
PARTE 2 - PRODUTOS 

                  
 
2.01  GENERALIDADES 
 

A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão que são 
regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante. 

 
B. Todos os sistemas e componentes devem ser testados minuciosamente e confirmados para 

seu uso real e efetivo. 
 
C. Todos os sistemas e componentes devem ser equipados com a disponibilidade de número 

para ligação gratuita (Estados Unidos e Canadá) de suporte técnico do fabricante. O número 
deve oferecer assistência técnica para o revendedor/instalador ou ao usuário final sem custos 
a partir do momento de instalação do produto. 

 
 
2.02 HUB RECEPTOR ATIVO StubEQ, 8 CANAIS 

 (ENTRADA COM TERMINAIS APARAFUSADOS/RJ45) 
 

A. O Hub Receptor Ativo UTP para CFTV StubEQ deverá ser capaz de receber trinta e dois 
sinais de vídeo monocromático ou colorido de base banda sobre fio telefônico de par trançado 
não blindado (UTP) sobre uma distância de até 380 m quando utilizado em conjunto com um 
transmissor passivo. 
 

B. O Hub Receptor Ativo UTP para CFTV StubEQ, deverá ser capaz de receber trinta e dois 
sinais de vídeo monocromático ou colorido de banda de base sobre cabo telefônico UTP sobre 
uma distância de até 600 m quando utilizado em conjunto com  um transmissor ativo. 
 

C. O dispositivo receptor deverá incorporar equalização de distância digital completamente 
automática (sem necessidade de ajustes) para cada porta, com a distância especificada para 
os padrões NTSC e PAL. 
 

D. O dispositivo receptor deverá ter um recurso de isolação de terra incorporado. 
 

E. O dispositivo receptor deverá possuir proteção contra transientes incorporada. 
 

F. O dispositivo receptor deverá ser equipado com entradas RJ45 fêmeas para conexão ao cabo 
UTP. 
 

G. O dispositivo receptor deve ser equipado com acessórios (8 cada) modelo NV-RJ45A – 
adaptadores de RJ45 para Terminais Aparafusados (568B). 

 
H. O dispositivo receptor deverá ser equipado com saídas BNC fêmeas para conexões de 75 

ohms. 
 

 



HUB RECEPTOR ATIVO StubEQ, 32 CANAIS, (ENTRADA COM TERMINAIS 
APARAFUSADOS/RJ45) Página 2 

 
I. O dispositivo receptor deverá ser alimentado por uma fonte de alimentação externa de 

115/230V CA a 12V CC com comutação automática de ajuste além de uma entrada EIA e 
entrada de alimentação do tipo “conector de bateria”. 
 

J. O dispositivo receptor deverá possuir um LED azul de “Alimentação Conectada”. 
 

K. O dispositivo receptor deverá ter a capacidade de operar no mesmo conjunto de cabos de 
telefonia, comunicação de dados, circuitos de baixa tensão ou outros sinais de vídeo. 

 
 
L. O dispositivo receptor deverá atender ou exceder as seguintes especificações de projeto e 

desempenho: 
a. Ter rejeição de modo comum típica de 60 dB entre as freqüências de 15 kHz a 5 

MHz. 
b. Deverá ter uma resposta de freqüência de CC a 5 MHz. 
c. Deverá proporcionar imunidade contra transientes de 6.000V 1.2uS x 50 uS e                  

3.000 A 8 uS x 20 uS de acordo com ANSI/IEEE 587C62.41. 
d. Deverá ser utilizado em ambientes internos ou para uso em uma caixa de proteção 

ambiental e permitir uma faixa máxima de temperaturas operacionais máxima de 0 
a 50°C. 

 
M. O dispositivo receptor deverá ser capaz de utilizar um cabo UTP (sólido ou trançado) com 

bitola de 24-16 AWG. 
 

N. O dispositivo receptor deverá ser capaz de utilizar um cabo UTP Categoria 2 ou melhor sem 
comprometer a imunidade a interferência ou as distâncias de transmissão. 

 
O. O dispositivo receptor deverá ter um peso inferior a 1,36 kg. 

 
P. O dispositivo receptor deverá ter dimensões de 17” (43 cm) cm de largura, 1,7” (4,4 cm)  

(1RU) de altura, x 1,875” (4,8 cm) de profundidade. 
 

Q. O dispositivo receptor deverá ser fornecido com suportes em “L”para suportar a montagem 
em rack sobre trilhos frontal ou traseira, ou uma montagem na parede. 
 

R. O dispositivo receptor deverá ser certificado UL e CUL. 
 

S. O dispositivo receptor deverá estar em conformidade com CE, WEEE e RoHS. 
 

T. O dispositivo receptor deverá ser fornecido com uma garantia limitada à sua vida útil. 
 

U. O Hub Receptor Ativo StubEQ, 32 Canais (Entrada com Terminal Aparafusado/RJ45) 
deverá ser um produto NVT: 

a. NV-3242 ou 
b. Igualmente aprovado 

 
 
 

 
 
 
 
 

412-3242-3-A 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS                                                          SECURITY SYSTEM 
DIVISION 16 - ELECTRICAL 
SECTION 16770 - CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SYSTEM 
 
 
 
PART 2 – PRODUCTS                  
 
2.01  GENERAL 
 

A. All equipment and materials used shall be standard components that are regularly 
manufactured and utilized in the manufacturer’s system. 

 
B. All systems and components shall have been thoroughly tested and proven in actual use. 
 
C. All systems and components shall be provided with the availability of a toll-free (U.S. and 

Canada) technical support number from the manufacturer. The number shall provide 
technical assistance for either the dealer/installer or the end user at no charge for as long as 
the product is installed. 

 
 
2.02 StubEQ ACTIVE RECEIVER HUB, 32-CHANNEL 

 (SCREW TERMINAL/RJ45 INPUT) 
 

A. The UTP CCTV StubEQ Active Receiver Hub device shall be capable of receiving thirty-two 
baseband monochrome or color video signals over unshielded twisted-pair (UTP) telephone 
wire up to a distance of 1,250 feet (380m) when used with a passive transmitter.  

 
B. The UTP CCTV StubEQ Active Receiver Hub device shall be capable of receiving thirty-two 

baseband monochrome or color video signals over UTP telephone wire up to a distance of  
2,000 feet  (600m) when used with an active transmitter.  

 
C. The receiving device shall have fully automatic (no adjustment) digital distance equalization 

for each port, with distance specified for NTSC and PAL standards. 
 

D. The receiving device shall have built-in ground lifting. 
 

E. The receiving device shall have built-in transient protection. 
 
F. The receiving device shall be equipped with female RJ45 inputs for connection to UTP wire. 

 
G. The receiving device shall be accessory equipped with (8 each), RJ45 to Screw Terminal 

Adaptors (568B) 
 

H. The receiving device shall be equipped with female BNC outputs for 75-ohm connections. 
 

I. The receiving device shall be powered by an external 115/230 VAC to 12VDC auto-ranging 
switching power supply with EIA inlet and “battery jack” power input. 

 
J. The receiving device shall have a Blue “Power-On” LED. 
 
K. The receiving device shall have the ability to operate with signals in the same wire bundle as 

telephone, data, low voltage power, or other video signals. 
 

 


