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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 deverão ser componentes padrão regularmente 
fabricados e utilizados no sistema do fabricante. 

 
B. Todos os sistemas e componentes devem ser testados minuciosamente e comprovados no uso 

efetivo. 
 
C. Todos os sistemas e componentes deverão ser fornecidos com a disponibilidade de um 

número de suporte técnico (Estados Unidos e Canadá) do fabricante. O número deverá 
fornecer assistência técnica para o revendedor/instalador ou ao usuário final sem encargos a 
partir do momento de instalação do produto. 

 
2.02 Transceptor Ethernet sobre Cabo Coaxial (EoC), um canal  
 

A. O Transceptor Ethernet sobre Cabo Coaxial (EoC) deverá ser capaz de transmitir  dados  
Ethernet Full Duplex 10/100 Base T para até 1,5 km sobre cabo coaxial RG59/U ou melhor. 

 
B. O Transceptor EoC deverá ser capaz de alimentar câmeras IP PoE ou outros dispositivos PD 

PoE de até 45 watts. 
 

C. Até quatro transceivers, podem ser montados em rack , um Painel com Rack NV-RM8/10  
ou um Kit rack  montagem de NV-RMEC16 , que é a conexão de até 16 câmeras 

 
D. O transceptor EoC deverá ter proteção incorporada contra transientes. 

 
E. Fácil configuração, não requer um PC 

 
F. Deve fornecer transmissão criptografada de 128 bit. 
 
G. O transceptor EoC deverá ter consumo de 2 W @ 48V CC. 

 
H. O transceptor EoC deverá ter as seguintes especificações ambientais: 
  Temperatura Operacional  -10°C a +50°C 
  Temperatura de Armazenamento -30°C a +70°C 
  Umidade   20 a 85%, não condensativa 

 
I. O transceptor EoC deverá ter um LED Azul indicado a condição de equipamento "Ligado". 
 
J. O transceptor EoC deverá ter um LED Verde indicado a condição "Link BNC". 
 
K. O transceptor EoC deverá ter um LED Verde indicado a condição "Link RJ45" que pisca 

quando houver atividade do link. 
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L. O transceptor EoC deverá atender ou exceder as seguintes especificações de projeto e 
desempenho: 

 
INTERFACE ETHERNET RJ45 
A conectividade deverá ser RJ45, crossover automático; o tipo de cabo utilizado deverá ser 
de 4 pares, Cat5 ou melhor; a distância deverá ser de até 100 m; a velocidade deverá ser 
10/100 Base T, half/full duplex, negociação automática auto MD/MDIX cross-over. 
 
Latência será de 3 ms 
 
Transferência de dados será 80Mbps = / - largura de banda utilizável pela rede 

  
 Saída de Potência; Este Equipamento de Alimentação  (PSE) suporta aparelhos que usam 

alimentação (PDs) que são compatíveis com IEEE 802.3af ou 802.3at, ou PDs que elaboram 
a 45 watts *. “Sempre com” saídas 48VDC, onde aparecem nos pinos 4 & 5 e 7 & 8, e são 
protegidas por correntes e transitórios. Ao contrário rev C e transceptores anteriores, esta 
unidade não fornece PoE automatico. 

 

 INTERFACE DE CABEAMENTO COAXIAL PARA PRÉDIOS 
 Conectividade devem ser BNC com cabo RG-59 / U ou similar. Uma sala de controle com 

transceptor EoC, com  até quatro terminais remotos de transceptores conectados a camera; 
impedância será de 50 a 100; distância deve ser de até 750m), com tecnologia de transmissão 
OFDM, e encriptação AES de 128-bi. 

 
* Nota Importante: A distância poderá ser frequentemente mais curta devido à queda de tensão 
no cabo. As distâncias máximas são ponta-a-ponta, incluindo qualquer dispositivo UTP. A 
arquitetura do sistema deverá suportar o uso simultâneo de fontes de alimentação em mais de um 
Transceptor EoC. 
 
M. O transceptor EoC deverá ter um peso de 120 g, uma fonte de alimentação com peso de 300 

g, um cabo de força com peso de 160 g, pesando no total 575 g. 
 
N. O transceptor EoC deverá ter dimensões de 100 mm (Comprimento) x 33 mm (Altura) x 38 

mm (Largura). 
 

O. Até quatro transceptores EoC poderão ser montados em um rack utilizando o Adaptador de 
Montagem para Rack NV-RM8/10 (não fornecido). 

 
P. O transceptor EoC deverá ser certificado UL e cUL. 
 
Q. O transceptor EoC deverá estar em conformidade com CE. 

 
R. O transceptor EoC deverá estar em conformidade com FCC. 

 
S. O transceptor EoC deverá estar em conformidade com RoHS. 
 
T. O transceptor EoC deverá ser fornecido com uma garantia limitada à sua vida útil. 
 
U. O Transceptor Ethernet sobre Cabo Coaxial EoC, dispositivo de câmera individual deverá 

ser um produto NVT: 
NV-EC1701 ~ Transceptor Individual EoC (sem fonte de alimentação) 
 

A fonte de alimentação acompanhante deverá ser NVT: 
NV-PS48-60W ~ Fonte de Alimentação de 48V CC, 60 Watts 
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Acessórios disponíveis: 
 NV-BNC-T, Adaptador BNC "T" 
 NV-PC4PR Cabo de Ligação de 4 pares UTP/RJ45, 4 pares, 1 m, cinza (lado da 
câmera) 
 NV-PC2PR Cabo de Ligação de 2 pares UTP/RJ45, 2 pares, 1 m, vermelho (lado de 
controle) 
 NV-RM8/10, Kit de montagem para rack, 19" x 2U (altura), suporte para até 4 
transceptores NV-EC1701 

 NV-RMEC16, Rack Kit de Montagem em bandeja  , tem capacidade para até (4) 
NV-EC1701 Transceivers e fontes de alimentação NV-PS48-60W. 
 
 
 
Alternativamente, os Sistemas de Transceptores EoC devem estar disponíveis em forma 
de Kits: 

 
Kit para câmera individual deve ser NVT: 
NV-EC1701-KIT1, ou equivalente e deverá incluir dois NV-EC1701, (1) 
NV-PS48-60W  
 
O kit de duas câmeras deverá ser NVT: 
NV-EC1701-KIT2, ou equivalente e deverá incluir três NV-EC1701, (1) 
NV-PS48-60W e (1) BNC T 
 
Kit de três câmeras deverá ser NVT: 
NV-EC1701-KIT2, ou equivalente e deverá incluir quatro NV-EC1701, (1) 
NV-PS48-60W e (2) BNC T 
 
Kit de quatro câmeras deverá ser NVT: 
NV-EC1701-KIT2, ou equivalente e deverá incluir cinco NV-EC1701, (1) 
NV-PS48-60W, e (3) BNC T 
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