
Instalação de hubs receptores DigitalEQTM

Modelos do manual: NV-872, NV-1672 e NV-3272

O hub receptor Digital EQTM é um hub ativo (amplificado)
que permite a transmissão de vídeo monocromático e
colorido em tempo real por distâncias de até 1,6 km us-
ando um cabo de par trançado não blindado (UTP) cate-
gorizado. Nota: Sinais de vídeo PAL não exigem o uso de
cabos de categoria 5 ou superior a 1,6 km. O hub recep-
tor compensa a atenuação do cabo, curtos de terra e a
polaridade dos cabos de forma contínua e automática,
independentemente da imagem do sinal de vídeo. O hub
de altura 1U é equipado com proteção contra transiente
de vários estágios. 

O NV-872 é um receptor de 8 portas com 4 saídas DA
por canal. O NV-1672 é um receptor de 16 portas com 2
saídas DA por canal. O NV-3272 é um receptor de 32 por-
tas com 1 saída por canal.

Tipo de cabo
O hub receptor UTP DigitalEQTM funciona melhor com um
cabo de par trançado não blindado (UTP) categorizado.
Ele também pode ser usado com um cabo de par
trançado revestido (FTP) categorizado ou com um cabo
de vários pares com blindagem geral (6 ou mais pares).
Há suporte para bitolas de cabo de 24 a 16 AWG (0,5 a
1,3 mm).     
O cabo de par trançado blindado (STP) também pode ser
usado a uma distância máxima de 300m.    
O sinal de vídeo pode coexistir no mesmo conjunto de
cabos de outros sinais de vídeo, telefone, dados, controle
ou alimentação de baixa tensão. Os sinais do NVT tam-
bém podem ser transmitidos próximo a campos eletro-
magnéticos (de acordo com o Código de Eletricidade
Nacional e outras normas de segurança locais).    
NÃO use cabos de par trançado blindados a menos que
sejam categorizados. Cabos de vários pares com uma
blindagem geral (6 ou mais pares) podem ser usados.    
NÃO use cabos não trançados.    
Devido à paradiafonia, não envie um sinal de transmissão
e recepção no mesmo conjunto de cabos. Exceção: Até
300 m ou 600 m de cabo da categoria 5 ou superior.     
NÃO há suporte para sinais de telemetria PTZ Up-the-
Coax. Use um segundo par trançado para sinais RS-422
ou RS-485 nesse caso.

Distância dos cabos
É recomendável que a distância dos cabos seja medida
para garantir que não exceda 1 km, ou 1,6 km se o trans-
missor for um NV-653T. Todas as distâncias medidas in-
cluem qualquer coaxial no trajeto. A resistência dos cabos
pode ser medida com um ohmímetro provocando um
curto entre os dois condutores na extremidade e medindo
a resistência a curtos na saída e no retorno.

Resistência a curtos por 300m

    Bitola de 24 AWG (0,53 mm) = 52 ohms
    Bitola de 23 AWG (0,57 mm) = 42 ohms
    Bitola de 22 AWG (0,64 mm) = 33 ohms
    Bitola de 20 AWG (0,81 mm) = 21 ohms
    Bitola de 19 AWG (0,91 mm) = 16 ohms
    Bitola de 18 AWG (1,02 mm) = 13 ohms

Cabos em conduítes subterrâneos ou em locais úmidos
devem possuir revestimento de polietileno e ser
preenchidos com gel. Cabos em ambientes plenos devem
ser certificados para tais ambientes, de acordo com os
códigos locais.

Conexão à extremidade da câmera
Use qualquer transceptor passivo NVT (como o 
NV-214A-M) ou câmeras OEM qualificadas com saída
UTP integrada, ou o transmissor ativo NV-653T. Faça a
instalação seguindo as instruções fornecidas com o
transmissor.

Conexão à extremidade do monitor
O hub receptor DigitalEQTTM possui uma entrada de
tomada RJ45 para conexões de sinais de vídeo, com qua-
tro sinais agrupados em cada tomada RJ45.

Esquemas de pinos UTP
O NV-872 oferece suporte aos canais de 1 a 8. O NV-
1672 oferece suporte aos canais de 1 a 16. O NV-3272
oferece suporte aos canais de 1 a 32. Se desejar
conexões com terminais aparafusados, use o acessório
adaptador NV-RJ45A para terminal aparafusado
fornecido. Aplique um toque de 2 lb pol. (0,2 Nm) aos
parafusos.

Para a conectividade RJ45, leve todos os sinais de vídeo
baseados em UTP a um bloco de instalação ou painel de
ligação RJ45 próximo ao hub. A NVT recomenda o uso
de cabos de ligação RJ45 crimpados de fábrica em vez
de RJ45s crimpados em campo não confiáveis para
conectar o bloco ou painel ao hub.

As entradas não são sensíveis à polaridade e nenhum
ajuste será necessário.

Conecte as saídas do hub a DVRs, monitores, switches
matriz, codificadores, etc. conforme necessário, usando
os cabos de ligação BNC de 60 cm. 

Verifique se o seletor de tensão está ajustado correta-
mente para a tensão da rede elétrica e conecte o cabo
de alimentação à tomada aterrada.

Depois de ligar o hub, o aparelho exibirá momentanea-
mente sua revisão e depois seu LED azul de alimentação
e o status de cada canal:
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1) Leia estas instruções.

2) Guarde estas instruções.

3) Preste atenção em todos os avisos.

4) Siga todas as instruções.

5) Não use este aparelho perto de água.

6) Limpe-o somente com um pano seco.

7) Não bloqueie as entradas de ventilação.

8) Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.

9) Não o instale próximo a fontes de calor, como radiadores, reg-
istros de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo DVRs) que
produzam calor.

10) Não ignore a finalidade de segurança do plugue polarizado ou
de aterramento. Um plugue polarizado possui duas lâminas, uma
mais larga que a outra. Um plugue de aterramento possui duas
lâminas e um terceiro pino. A lâmina mais larga ou o terceiro pino
são fornecidos para sua segurança. Se o plugue fornecido não
couber na tomada, consulte um eletricista para substituir a tomada
obsoleta.

11) Proteja o cabo de alimentação para que não seja pisado ou
pressionado particularmente em plugues, receptáculos de con-
veniência e no local de saída do aparelho.

12) Somente use conectores/acessórios especificados pelo fabri-
cante.

13)  Use somente com carrinho, apoio, tripé, suporte ou mesa es-
pecificados pelo fabricante ou vendidos com o aparelho. Quando
for usar um carrinho, tenha cuidado para mover o carrinho com o
aparelho para evitar ferimentos decorrentes da queda do aparelho.

14) Desconecte este aparelho durante tempestades com raios ou
quando não for usado por longos períodos.

15) Este equipamento deve ser reparado somente por profissionais
de assistência técnica qualificados. Reparos são necessários
quando o aparelho for danificado de alguma forma, como cabo de
fonte de alimentação ou plugue danificado, derramamento de
líquido no aparelho ou queda de objetos no aparelho, exposição
do aparelho à chuva ou umidade, ou a queda do mesmo.

Esta instalação deve ser feita por um profissional de as-
sistência técnica qualificado e deve obedecer a todas as nor-
mas locais.

AVISO – Não instale o aparelho em ambientes onde a
temperatura do ambiente operacional exceda 50° C. A venti-
lação não deve ser impedida pela cobertura das entradas de
ventilação com itens como jornais, toalhas de mesa, cortinas,
etc. Nenhuma fonte de chama aberta, como velas acesas,
deve ser colocada sobre o aparelho.

AVISO – Não interconecte várias tomadas.

AVISO – O aparelho não deve ser exposto a goteiras ou
respingos, e nenhum objeto repleto de líquido, como vasos,
deve ser colocado sobre o aparelho.

AVISO – Use somente cabos de alimentação e módulos
de plugues (acoplador/tomada de força) certificados para o
local da instalação.

AVISO – O cabo de alimentação é considerado o princi-
pal dispositivo de desconexão.

AVISO – O acoplador do aparelho (cabo de
alimentação/tomada de força) deve permanecer prontamente
operante.

AVISO – Por motivos de segurança, nunca coloque a
fonte de sinais do NVT no mesmo conduíte dos cabos de alta
tensãog.

AVISO – Não restrinja o fluxo de ar ao redor de qualquer
produto NVT ligado a uma fonte de alimentação ativa

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇAS

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RE-
MOVA A TAMPA OU A PARTE TRASEIRA. NÃO HÁ PEÇAS
QUE POSSAM SER REPARADAS PELO USUÁRIO NA PARTE
INTERNA. CONFIE TODOS OS REPAROS À ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA.

ADVERTÊNCIA: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE
ELÉTRICO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA
OU UMIDADE.



LEDs de status do canal (cada canal)
APAGADO: Sem sinal
VERDE: Sinal de vídeo válido recebido
ÂMBAR: Sinal de vídeo muito fraco ou muito forte devido a:
1) cabo muito longo
2) cabo blindado
3) água no cabo
4) nível de saída da câmera muito alto
VERMELHO: Sinal recebido, mas as características do
vídeo não podem ser identificadas.
Verifique se há problemas de curtos 
de terra ou 24 VCA.

Montagem em rack/parede/mesa
A temperatura do ambiente deve ser inferior a 50°C.
O fluxo de ar deve ser de no mínimo 0,3 m³/s de fluxo de
ar restrito. Muitos DVRs produzem calor suficiente para
exceder sua temperatura sem fluxo de ar externo.

Para montagem em rack, fixe os suportes de montagem
fornecidos no chassi do hub usando os parafusos forneci-
dos: Observe que os suportes permitem a instalação com
a parte frontal ou traseira virada para fora.

Para instalações em parede, eles podem ser fixados nos
cantos do chassi. Para instalações em mesa, fixe os qua-
tros pés de borracha fornecidos na parte inferior do chassi.

Especificações técnicas
Vídeo NTSC ou PAL
Resposta de freqüência    DC a 10 MHz
Equalização  Automática (sem ajuste)

0 a 1km
Modo comum/diferencial / 
Rejeição de modo CC a 5 MHz, 60 dB típ.

Conectores e impedância
Entrada UTP RJ45 100 ± 20 ohms
Saída coaxial BNC 75 ohms

LEDs
Alimentação    Azul

Status do canal

Aspectos ambientales
Temperatura 0 a 50°C
Umidade 0 a 95% sem condensação 
Imunidade a transientes de acordo com o padrão  

ANSI / IEEE687 C62.41

Alimentação
Tomada IEC380 e seletor de tensão

NV-872
115/230 VAC 50/60 Hz 160 mA

NV-1672
115/230 VAC 50/60 Hz 160 mA

NV-3272
1115/230 VAC 50/60 Hz 315 mA

Fusível 5 x 20 mm tipo T
NV-872 315 mA
NV-1672 315 mA
NV-3272 800 mA
Um fusível sobressalente está localizado no interior da
caixa de fios.

Mecânica (Sem suportes e conectores)

Peso

NV-872 Peso de produto 2,2kg
Peso da embalagem 3,53kg

NV-1672 Peso de produto 2,5kg
Peso da embalagem 3,99kg

NV-3272 Peso de produto 3,6kg
Peso da embalagem 5,6kg

Dimensões
43cm de largura x 4,5cm de altura x 20cm de profundidade
Acessórios
Suportes em “L” para montagem em rack, para instalações
frontal, traseira ou na parede, pés de borracha para instalação
em mesa.

Adaptadores
NV-RJ45A RJ45 para terminais 
      aparafusados 
Cabo de alimentação IEC de 215cm
Cabos de ligação BNC 215cm
NV-872 oito
NV-1672 dezesseis
NV-3272 Trinta e dois

Agência
Estes produtos NVT são certificados e/ou estão em conformi-
dade com as certificações e diretivas a seguir:

Certificação UL para UL2044 ou UL/IEC 60065.
Certificação cUL para CAN/CSA22.2 Nº. 1 do Canadá.
Marca CE sob a EMC e diretivas de baixa tensão da União Européia.
Atende aos limites da FCC parte 15B.

Suporte ao cliente
Se o equipamento estiver apresentando problemas, tente sim-
plificar sua instalação. Teste cada segmento de cabo separada-
mente. Por exemplo, teste a câmera e o monitor
simultaneamente sem outro equipamento. Em seguida, adi-
cione os transceptores NVT, de ponta a ponta. Teste cada seg-
mento de uma conexão de cabo longa individualmente. Tente
isolar o problema.

O suporte ao cliente da NVT está disponível de segunda à sexta
das 8:00 AM às 5:30 PM.

Escritório nos EUA: (+1) (650) 462-8100
Fax para EUA: (+1) (650) 326-1940
Escritório no Reino Unido: (+44) (0)20 8977 6614
Fax no Reino Unido: (+44) (0)20 8973 1855
Email nos EUA: www.nvt.com/email
Email no Reino Unido: www.nvt.com/email
Web: www.nvt.com

Devoluções
Ligue antes de devolver produtos à NVT. Os materiais devolvi-
dos possuem um número de “Autorização para Materiais De-
volvidos” (RMA) da NVT marcado na parte externa da
embalagem.

Garantia limitada à vida útil
A NVT garante que o produto está de acordo com as especifi-
cações publicadas da NVT aplicáveis e livre de defeitos de fab-
ricação, pelo tempo de vida útil do produto. Não haverá outra
garantia, expressa, estatutária ou de qualquer outro tipo, in-
cluindo qualquer garantia implícita de comercialização, ade-
quação ou qualquer outra obrigação por parte da NVT com
respeito a qualquer um dos produtos.

Caso qualquer produto seja danificado, alterado ou modificado
sem o consentimento expresso por escrito da NVT, qualquer
garantia para esses produtos será anulada e a NVT não as-
sumirá mais qualquer responsabilidade sobre esses produtos.

A NVT não assume a responsabilidade por danos ou penali-
dades impostas em decorrência do uso desse produto de uma
maneira ou em um local diferente de sua finalidade.

A responsabilidade da NVT sob qualquer garantia deve ser
descartada pela substituição ou reparo de qualquer peça que
não está de acordo com a garantia aplicável sob as condições
normais de uso. A responsabilidade da NVT com respeito a
qualquer produto não excederá um reembolso do preço rece-
bido pela NVT por esse produto e sob hipótese alguma a NVT
assumirá qualquer responsabilidade por danos acidentais, con-
seqüenciais, especiais ou indiretos

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños
especiales, indirectos o fortuitos, por lo que las limitaciones o
exclusiones anteriores pueden no aplicar en su caso. Esta
garantía le proporciona derechos legales específicos y además
puede usted contar con otros derechos que varían de estado a
estado.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

RoHS

Copyright © 2011 Network Video Technologies, Inc.
451-1672-3-B

01/11


