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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 Integrador de Cabos de Alimentação-Vídeo-Dados de 4 Canais 
 

A. Deverá ser equipado com um conector RJ-45 para conectar alimentação, vídeo e dados de e ao 
transceptor de alimentação-vídeo-dados em cada câmera, para até quatro câmeras. 

   
B. Deverá ser compatível com um transceptor de alimentação-vídeo-dados em cada câmera.  O 

ajuste dos pinos deverá ser: 
Pino 1:   + Vídeo  
Pino 2:   -  Vídeo  
Pino 3:   +  Dados  
Pino 4:   -   Alimentação  
Pino 5:   +  Alimentação  
Pino 6:   -   Dados  
Pino 7:   +  Alimentação  
Pino 8:   -   Alimentação  

 
C. Deverá ser compatível com qualquer fonte de alimentação multicanal Classe 2 de terceiros para 

alimentar as câmeras via UTP. 
 
D. Deverá ser utilizado como uma solução de gerenciamento de cabos da câmera até o Armário de 

Cabeamento e na Sala de Controle. 
 

E. Deverá transmitir até quatro sinais de vídeo para um conector RJ-45 para transmissão via cabo 
UTP de 4 pares à sala de controle.  O ajuste dos pinos deverá ser: 

Pino 1:   + Vídeo 2 
Pino 2:   -  Vídeo 2 
Pino 3:   + Vídeo 3 
Pino 4:   -  Vídeo 1 
Pino 5:   + Vídeo 1 
Pino 6:   -  Vídeo 3 
Pino 7:   + Vídeo 4 
Pino 8:   -  Vídeo 4 
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F. Deverá transmitir sinais de telemetria (dados de comando) de Pan/Tilt/Zoom a um conector 

RJ-45 para transmissão via cabo UTP à sala de controle. 
Pino 1:   +  Dados 
Pino 2:   -   Dados 
 

G. Deverá ser capaz de utilizar cabo de bitola 24-16 AWG (sólido ou trançado) e deverá possuir 
terminais aparafusados para conexão de entrada de corrente de energia de baixa tensão.  

 
H. O Integrador de Cabos deverá ser capaz de utilizar um cabo UTP Categoria 2 ou melhor sem 

comprometer a imunidade a interferência ou as distâncias de transmissão. 
 
I. O Integrador de Cabos deverá pesar 0,32 kg. 

 
J. O Integrador de Cabos deverá ter as dimensões: 7,3” (184 mm) x 2,35” (60 mm) x 1,65” (41 

mm) mm). 
 

K. O Integrador de Cabos deverá ter dois orifícios de 0,175” (4,4 mm) de diâmetro com distância 
de 6,75” (171,5 mm) entre si para montagem em superfície ou em rack. 

 
L. O Integrador de Cabos deverá ser certificado UL e cUL. 
 
M. O Integrador de Cabos deverá estar em conformidade com CE. 
 
N. O Integrador de Cabos deverá ser fornecido com uma garantia limitada à sua vida útil. 
 
O. O Integrador de Cabos de Alimentação-Vídeo-Dados de 4 Canais deverá ser um produto NVT: 

a. NV-704J-PVD ou 
b. Igualmente aprovado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


