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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 STUB TRANSCEPTOR DE VÍDEO COM 8 PORTAS DE PAR TRANÇADO NÃO  
              BLINDADO, PASSIVO 
 

A. O Hub Transceptor de Vídeo de Par Trançado Não Blindado com 8 Portas deverá ser capaz de 
transmitir ou receber até oito sinais de vídeo monocromático ou colorido de banda base sobre 
cabo telefônico de par trançado não blindado (UTP) sobre uma distância de até 225 m sem 
exigir alimentação em nenhuma das extremidades. 

 
B. O dispositivo transmissor deverá aceitar um sinal de vídeo de banda base de uma fonte de 75 

ohms. 
 
C. O dispositivo receptor deverá fornecer um sinal de vídeo de banda base capaz de conduzir uma 

carga de 75 ohms. 
 
D. Os controles Pan/Tilt/Zoom “Up the Coax” devem ser suportados. 
 
E. O transceptor deverá possuir proteção contra transientes incorporada. 
 
F. Distâncias de até 1 km deverão ser suportadas quando o hub for utilizado como um dispositivo 

transmissor em conjunto com um receptor amplificado (ativo). 
 
G. O transceptor deverá fornecer conexões de par trançado que permitam a seleção de campo de 

conectores RJ45 fêmea ou terminais aparafusados. 
 
H. O transceptor deverá ser equipado com saídas BNC fêmea para conectores de 75 ohms para 

vídeo coaxial. 
 
I. Os sinais do transceptor deverão ter a capacidade de operar no mesmo conjunto de cabos de 

telefonia, comunicação de dados, alimentação de baixa tensão ou outros sinais de vídeo. 
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J. O transceptor 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. O transceptor deverá ter uma resposta de freqüência de DC a 5 MHz. 
c. O transceptor deverá ter uma atenuação típica de 0,5 dB. 
d. O transceptor deverá fornecer imunidade contra transientes conforme a norma 

ANSI/IEEE 587C62.41. 
e. O transceptor 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 –20 a 75°C.  

 
K. O transceptor deverá ser capaz de utilizar um cabo UTP (sólido ou trançado) com bitola de 24-

16 AWG. 
 
L. O transceptor deverá ser capaz de utilizar um cabo UTP Categoria 2 ou melhor sem 

comprometer a imunidade a interferência ou as distâncias de transmissão. 
 
M. O transceptor deverá pesar 0,44 kg. 

 
N. O dispositivo receptor deverá ter dimensões de 19” (48 cm) cm de largura, 1,7” (4,3 cm) (1RU) 

de altura, x 1” (25 cm) de profundidade. 
 

O. O transceptor deverá suportar aplicações de montagem em rack. 
 
P. O transceptor deverá ser certificado UL e cUL. 
 
Q. O transceptor deverá estar em conformidade com CE. 

 
R. O transceptor deverá estar em conformidade com RoHs. 

 
S. O transceptor deverá estar em conformidade com WEEE. 
 
T. O transceptor deverá ser fornecido com uma garantia limitada à sua vida útil. 
 
U. O Hub Stub Transceptor de Vídeo de Par Trançado Não Blindado, Passivo com 8 Portas, 225 

m, deverá ser um produto NVT: 
a. NV-813S ou 
b. Igualmente aprovado 

 
 
 
 

 
 


