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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS                                                          SISTEMA DE SEGURANÇA 
DIVISÃO 8 - ELÉTRICA 
SEÇÃO 8770 – SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) 
  
PARTE 2 - PRODUTOS                  
 
2.01  GENERALIDADES 
 

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

 
B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido minuciosamente testados e comprovados 

em uma instalação/aplicação real. 
 
C. Todos os sistemas e componentes devem ser fornecidos com a disponibilidade de contato 

através de um número de suporte técnico para ligação gratuita (Estados Unidos e Canadá) 
providenciado pelo fabricante. Este número deverá fornecer todas as informações 
relacionadas a assistência técnica para o revendedor/instalador ou ao usuário final sem 
qualquer custo desde o momento da instalação do produto. 

 
 
2.02 Hub Receptor Ativo StubEQ de 8 canais com Fonte de Alimentação  
 

A. Deverá ser equipado com um conector RJ45 para a conexão de alimentação, vídeo e dados 
para e do transceptor de alimentação-vídeo-dados em cada câmera, para até oito câmeras. 

   
B. O dispositivo deverá ter capacidade de receber oito sinais de vídeo monocromático ou 

colorido de banda base sobre cabo de categoria UTP (Par Trançado Não Blindado) até uma 
distância de 460 m quando utilizado em conjunto com um transceptor passivo e 600 m com 
um transmissor ativo. 

 
C. O dispositivo deverá atender ou exceder as seguintes especificações de projeto e desempenho 

a seguir: 
a. Incorporar a função típica de rejeição no modo comum de 60 dB entre as 

freqüências de 15kHz a 5MHz. 
b. Deverá ter uma resposta de freqüência de DC a 10 MHz. 
c. Deverá ter imunidade a transientes de acordo com a norma ANSI / IEEE 

587C62.41. 
d. Deverá ser destinado ao uso em ambientes internos ou para uso em uma caixa de 

proteção protegida contra intempéries e permitir uma faixa de temperatura máxima 
operacional de 0 a +50°C. 

 
D. O dispositivo deverá posuir um modo de equalização digital de 2 bandas completamente 

automáticos remotamente (sem a necessidade de ajustes) para cada porta, com distâncias 
especificadas de acordo com os padrões NTSC ou PAL. 

 
E. Devera ser compatível com um transceptor de alimentação-vídeo-dados em cada câmera e ser 

compatível com as pinagens de cabeamento estruturado para telecomunicações/comunicação 
de dados padrão de acordo com a norma EIA/TIA 568B. As pinagens do cabeamento 
deverão ser as seguintes: 

Pino 1:   + Vídeo  
Pino 2:   -  Vídeo  
Pino 3:   +  Dados  
Pino 4:   -   Alimentação  
Pino 5:   +  Alimentação  
Pino 6:   -   Dados  



HUB RECEPTOR ATIVO STUBEQ DE 8 CANAIS COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO – Página 1 

412-1359-3-A 
 

Pino 7:   +  Alimentação  
Pino 8:   -   Alimentação  
 

Deverá conduzir sinais de dados de comando de Pan/Tilt/Zoom a partir da sala de controle 
até um conector RJ45 via um cabo UTP até as câmeras. As pinagens devem ser: 

 
Dados, canais 1-4  Dados, canais 5-8 
Pino 1:   Dados 2 +   Pino 1:   Dados 6 + 
Pino 2:   Dados 2 -  Pino 2:   Dados 6 - 
Pino 3:   Dados 3 +  Pino 3:   Dados 7 + 
Pino 4:   Dados 1 -  Pino 4:   Dados 5 - 
Pino 5:   Dados 1 +  Pino 5:   Dados 5 + 
Pino 6:   Dados 3 -  Pino 6:   Dados 7 - 
Pino 7:   Dados 4 +  Pino 7:   Dados 8 + 
Pino 8:   Dados 4 -  Pino 8:   Dados 8 -  
 
 

 
F. Deverá fornecer até 1,0 Amp por canal. 
 
G. Deverá fornecer alimentação de 28V CA à câmera, conectividade de dados de comando e 

transmissão de vídeo para até 8 câmeras, cada uma através de um único cabo UTP de 4 
pares, RJ45. 

 
H. Deverá ter uma saída de no máximo 28V CA para cada conexão de câmera. 

 
I. Deverá ser alimentado por uma fonte de alimentação interna de 115/230V CA, 50/60Hz. 

 
J. Deverá ter 8 canais de entrada de vídeo com 2 saídas de vídeo por canal. 
 
K. Deverá ter um LED azul de “Alimentação Ativada”. 
 
L. Deverá ter proteção através de um fusível de 5 Amp, tipo T, de 5x20 mm, 250V e 

desligamento térmico. 
 

M. Deverá exigir um fluxo de ar mínimo de 0,3m3/min. 
 

N. Deverá ter uma classificação de wattagem de 250 Watts. 
 

O. Deverá operar dentro de uma faixa de umidade de 1 a 95% (não condensativa). 
 

P. Deverá ter 8 saídas flutuantes individuais assegurando total imunidade à diferença de 
potencial. 

 
Q. Deverá ter proteção automática contra falhas de reinicialização por canal. 

 
R. Deverá ter a possibilidade de análise de diagnósticos de alimentação e vídeo por canal. 
 
S. Deverá ter saídas BNC fêmeas para a conexão de 75 ohms. 

 
T. Deverá ser passível de montagem em parede, mesa ou rack de 19”. 

  
U. Deverá suportar cabo UTP Cat 5 ou melhor. 
 
V. Deverá ter um peso de 5,90kg. 

 
W. Deverá ter dimensões de 20cm de largura, 4,5cm de altura e 20cm de profundidade. 
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X. Deverá ser certificado UL e cUL. 
 
Y. Deverá estar em conformidade com a norma CE. 

 
Z. Deverá estar em conformidade com a norma RoHs. 

 
AA. Deverá estar em conformidade com a norma WEEE. 

 
BB. Deverá ser fornecido com uma garantia limitada à vida útil do produto. 

 
CC. Deverá ser um produto NVT: NV-8PS42-PVD ou similar aprovado. 
 
 


