
Guia de Instalação do Hub Receptor StubEQTM com Fonte de Alimentação 
Modelos NV-8PS42-PVD, NV-16PS42-PVD e NV-32PS42-PVD

1) Leia estas instruções.

2) Guarde estas instruções.

3) Observe todas as advertências.

4) Siga todas as instruções.

5) Não utilize este equipamento perto da água.

6) Limpe somente com um pano seco.

7) Não bloqueie as aberturas de ventilação.

8) Instale de acordo com as instruções do fabricante.

9) Não instale perto de fontes de calor como, por exemplo,
radiadores, registros de calor, estufas ou outros aparelhos
(incluindo DVRs) que produzam calor.

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

11) Proteja o cabo de força para que não seja pisado ou
danificado particularmente nos plugues, tomadas e no ponto
onde saem do aparelho.

12) Utilize somente acessórios/extensões especificados pelo
fabricante.

13) Utilize somente com um carrinho, base, tripé, suporte ou
mesa especificados pelo fabricante, ou vendidos com o
aparelho. Quando um carrinho for utilizado, tenha cuidado
quando mover o conjunto carrinho/aparelho para evitar
ferimentos devido a quedas.

14) Desconecte este equipamento durante tempestades com
raios ou quando não for utilizado durante longos períodos de
tempo.

15) Confie todos os reparos ao pessoal da Assistência
Técnica Autorizada.Reparos são necessários quando o
aparelho tiver sido danificado, de qualquer forma, como, por
exemplo, um cabo ou plugue de força estiver danificado,
líquido tiver sido espirrado ou objetos tiverem caído dentro
do aparelho, o aparelho tiver sido exposto à chuva ou
umidade, não operar normalmente, ou tiver sofrido uma
queda.

Esta instalação deve ser realizada por um técnico
qualificado e deve atender a todos os códigos locais.

ADVERTÊNCIA – Não instale o equipamento em um
ambiente onde a temperatura ambiente de operação seja
superior a 50°C. As aberturas de ventilação não devem
ser obstruídas cobrindo-as com itens como, por exemplo,
jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Não coloque
fontes de chama aberta, como, por exemplo, velas sobre
o equipamento.

ADVERTÊNCIA – Não interconecte múltiplas saídas.

ADVERTÊNCIA – O equipamento não deve ser
exposto a gotejamento ou respingos e nenhum objeto
cheio de líquido como, por exemplo, um vaso, deve ser
colocado sobre o equipamento.

ADVERTÊNCIA – Utilize somente um cabo e plugue
de força certificados e apropriados para o tipo de
instalação a ser realizada.

ADVERTÊNCIA – O cabo de força é o ponto de
desconexão do aparelho da fonte de alimentação.

ADVERTÊNCIA – Equipamentos de Classe 1 devem
ser conectados à tomada de força principal com uma
conexão de aterramento de proteção.

ADVERTÊNCIA – O cabo de força deve ser de fácil
acesso.

ADVERTÊNCIA – Para a sua segurança, nunca
trafegue sinais NVT no mesmo conduíte do cabeamento
de alta tensão.

ADVERTÊNCIA – Não restrinja o fluxo de ar ao redor
de quaisquer produtos NVT que estejam conectados a
uma fonte de alimentação ativa. O modelo NV-32PS42-
PVD requer pelo menos 63,5 mm de espaço aberto não
obstruído em cada lateral do equipamento.     

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO
REMOVA 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.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

NV-8PS42-PVD, NV-16PS42-PVD 
ou NV-32PS42-PVD

Localização da Câmera
e Conexões do Transmissor

IDF  |  MDF  |  Sala de 
controle e Conexões 
do Receptor IP

NV-216A-PV

NV-218A-PVD

Camera

O Hub Receptor StubEQTM com Fonte de Alimentação NVT é um
hub ativo (amplificado) que permite a transmissão de vídeo
monocromático ou colorido em tempo real para distâncias de
até 460 m utilizando cabo de par trançado não blindado (UTP)
Cat5 ou melhor. O seu equalizador de 2 bandas compensa
contínua e automaticamente a atenuação do cabo e circuitos
terra, independentemente do conteúdo do vídeo. O hub 1U é
equipado com proteção contra transientes multi-estágios.

O hub combina uma fonte de alimentação de 28V CA com dados
de vídeo e telemetria, para 8 a 32 câmeras, todos sobre cabo
UTP. Projetado para instalação na sala de Controle/MDF, o hub
consolida a conectividade através de cabeamento padrão de 4
pares e pinagens RJ-45 em instalações em conformidade com
EIA/TIA 568B.

Na câmera, as conexões de alimentação, vídeo e dados são
feitas utilizando o transceptor NV-216A-PV ou NV-226J-PV
(somente alimentação e vídeo) ou NV-218A-PVD (alimentação,
vídeo e dados de telemetria) através de um conector RJ45 e um
único cabo de 4 pares. As conexões na Sala de Controle/MDF
são também conexões RJ45, com saídas de vídeo BNC para o
DVR, matriz, etc. As conexões dos dados de telemetria, se
necessárias, são suportadas através de um cabo RJ45 de quatro
pares para cada grupo de quatro câmeras.

O NV-84PS42 suporta até 8 câmeras de até 1 amp por câmera
e fornece duas saídas BNC por canal. O NV-16PS42 suporta até
16 câmeras de até 1 amp por câmera e fornece duas saídas
BNC por canal. O NV-32PS42 suporta até 32 câmeras de até
500mA por câmera, e fornece uma saída BNC por canal.

Tipo de Cabeamento
O Receptor StubEQTM com Fonte de Alimentação opera
satisfatoriamente com cabo de Par Trançado Não Blindado (UTP)
Categoria 5 ou melhor, 24-22 AWG (0,5 – 0,64 mm).

O sinal de vídeo pode coexistir no menso conjunto de cabos que
outros sinais de vídeo, telecomunicações, dados, sinais de
controle, ou alimentação de baixa tensão. Pode-se trafegar
sinais NVT próximos a campos eletromagnéticos (de acordo com
o Código Elétrico Nacional e outros requisitos de segurança locais).

NÃO UTILIZE par trançado individualmente blindado. A
blindagem geral multi-pares (6pr +) Cat5 pode ser utilizada.

NÃO utilize um cabo não-trançado.

O cabeamento com conduíte subterrâneo ou locais úmidos
devem ser revestido de polietileno e preenchido com gel.

Os cabeamentos em ambientes plenum devem ser classificados
para plenum, de acordo com os códigos locais.

Sinais de telemetria, RS-422 e RS-485, Pan/Tilt/Zoom são
suportados.

Distância de Cabeamento
Todas as distâncias medidas incluem qualquer cabo coaxial no
trajeto.

A resistência do cabo pode ser medida com um ohmímetro
reduzindo os dois condutores ao mesmo tempo na extremidade
mais distante e medindo a resistência do circuito (par fora-para
trás). 300 m de cabo 24AWG (0,53 mm) = 52 ohms; 23 AWG (0,57
mm) = 42 ohms.

Distâncias de cabos são limitadas ao mínimo de:
DISTÂNCIA DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO – a perda de
alimentação ao longo do cabo desde o Hub Receptor Passivo
com Fonte de Alimentação até a câmera, 
- ou a –
DISTÂNCIA DE VÍDEO – o limite da distância do sinal de vídeo
da câmera até o Receptor StubEQTM com Fonte de
Alimentação, não excede 460 m.

Conexão PVD à Câmera
Utilize o hub NV-216A-PV para câmeras fixas, ou NV-218A-PVD
para câmeras fixas ou P/T/Z. Instale de acordo com as instruções
fornecidas com o dispositivo de transmissão utilizando cabos de 4
pares e conectores RJ45. A NVT recomenda o uso de cabos de
ligação RJ45 crimpados na fábrica ao invés de RJ45 crimpados no
campo, não confiáveis, para conexão entre o dispositivo NVT e um
conector RJ45 fêmea adjacente. As pinagens do cabeamento são:

Conexão  PVD ao Hub Receptor
StubEQTM com Fonte de Alimentação

CUIDADO: Antes de aplicar a alimentação, ajuste o
seletor de tensão para a tensão da linha de entrada
adequada. 

A NVT recomenda que um Painel de Ligação RJ45 seja utilizado
em conjunto com os Cabos de Ligação RJ45. O uso destas
práticas em conformidade com EIA/TIA 568B permite a realização
de testes fáceis com um testador RJ45 (LAN), assim como
movimentos e modificações.

Conecte os sinais PVD às portas na parte frontal do Hub Receptor
StubEQTM com Fonte de Alimentação.

Conecte o cabo IEC entre a entrada de alimentação e uma tomada
de força aterrada. Ligue a chave de alimentação e observe o LED
azul de alimentação.

Distância de Vídeo
As distâncias de cabos recomendadas para melhor resolução
são indicadas nas tabelas abaixo. A distância de cabeamento
entre a câmera e o Hub Receptor StubEQTM com Fonte de
Alimentação não deve exceder estas recomendações.

Distância de Alimentação
A distância dos cabos entre o Hub Receptor StubEQTM com Fonte
de Alimentação e a câmera depende do consumo de energia da
câmera. Por favor, refira-se às Tabelas de Distância de
Alimentação abaixo.

1
2
3
4
5
6
7
8

Bra / la r  V ídeo +
Lar /b ra  V ídeo -
Bra /ver  Dados  +
Azu/bra  A l imentação -
Bra /azu  A l imentação +
Ver /b ra  Dados  -
Bra /mar  A l imentação +
Mar /b ra  A l imentação -
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Distância de Cabeamento para Cat 5
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Fixo 24VAC Câmera usada apenas com NV-216A-PV

Tensão da fonte de alimentação

Tensão mínima na câmera

240m

303m

120m

151m

80m

101m

561m

707m

279m

352m

186m

235m

Câmera P e B, 2,4 W

 2-pares 24 AWG

 2-pares 23 AWG

Câmera colorida, 4,8 W

 2-pares 24 AWG

 2-pares 23 AWG

Câmera colorida 7,2 W

 2-pares 24 AWG

 2-pares 23 AWG

24V CA

21V CA

28V CA

21V CA

Câmera 24VAC/12VDC fixa dupla de tensão com NV-216A-PV

Tensão da fonte de Alimentación

Tensão mínima na cámara

748m

943m

373m

470m

249m

314m

Câmera preto e branco, 2,4 W

 Cabo de 2 pares 24 AWG

 Cabo de 2 pares 23 AWG

Câmera colorida, 4,8 W

 Cabo de 2 pares 24 AWG

 Cabo de 2 pares 23 AWG

Câmera colorida, 7,2 W

 Cabo de 2 pares 24 AWG

 Cabo de 2 pares 23 AWG

28 VAC

21 VAC

534m

674m

266m

336m

178m

224m

24 VAC

14 VAC

P / T / Z Câmera 24VAC usado com NV-218A-PVD

Tensão da fonte de alimentação

Tensão mínima na câmera

27m

35m

64m

81m

Câmera P/T/Z 2,4 W

 2-pares 24 AWG

 2-pares 23 AWG

24V CA

21V CA

28V CA

21V CA

DVR/Codificador/NVR

Painel de Ligação 110



LEDs Indicadores de Canais
Cada conector RJ45 possui dois LEDs. O LED ESQUERDO indica o
status do vídeo:
DESATIVADO: Nenhum vídeo recebido
VERDE SÓLIDO: Vídeo recebido e equalizado
VERDE PISCANDO: Vídeo presente, mas não equalizado 

tipicamente devido à extensão 
prolongada do cabo.
typically due to wire that is too long

VERMELHO: Sinal com tempo variado detectado, 
porém não é vídeo.

O LED DIREITO indica o status da Alimentação de 
28V CA

DESATIVADO: Nenhuma câmera conectada (<50 mA)
VERDE SÓLIDO: Câmera atual detectada
VERDE PISCANDO: Corrente nos quatro condutores de 

alimentação não combinam com um C 
alimentação abertos 

Detecta que a corrente em cada um dos quatro condutores de
alimentação é a mesma, permitindo a detecção de condutores
abertos. Acima de 30 m, ou com câmeras P/T/Z de alta corrente, o
LED verde piscando é uma indicação de que a continuidade do
cabo deve ser verificada com um ohmímetro ou testador LAN para
detectar cabos rompidos.
ALTERNADO
VERMELHO/VERDE: A corrente excede as especificações 

do Hub.
VERMELHO: O protetor termistor foi aberto devido à 

verificação de falha de sobre corrente 
para curtos circuitos no cabeamento.

VERMELHO CUIDADO: TENSÃO PERIGOSA  
PISCANDO RÁPIDO: DETECTED

Conexão das Saídas de Vídeo 
Utilizando os cabos com fios-ponte (jumper) BNC, (fornecidos)

conecte as saídas de vídeo na parte traseira do Hub Receptor
StubEQTM com Fonte de Alimentação ao DVR, codificador ou
multiplexador.
O modelo NV-8PS42-PVD suporta 8 canais, duas saídas BNC cada. 
O modelo NV-16PS42-PVD suporta 16 canais, duas saídas BNC cada. 
O modelo NV-32PS42-PVD suporta 32 canais, uma saída BNC.

Conexões de Dados
O caminho de dados para cada câmera é conduzido ao conector

RJ45 frontal do Hub Receptor StubEQTM com Fonte de Alimentação.
Cada conector de Dados suporta a passagem de sinais de dados de
4 câmeras. Utilize um cabo Cat5 de 4 pares para conduzir estes
sinais de dados ao Controlador P/T/Z. Para instalações menores,
estes pares de cabos podem ser conectados diretamente à saída
de controle de telemetria RS-422/485 no seu controlador. Na
maioria dos casos uma "Unidade de Distribuição de Códigos"
(disponibilizada pelo fabricante da câmera) é inserida entre a saída
de telemetria e os pares de cabos. Isto permite que uma saída de
telemetria acione diversas câmeras sem a necessidade de acionar
muitas cargas. Ela também previne uma falha em apenas uma
câmera, ao invés de desligar todo o sistema.

Montagem em Rack / Mesa / Parede
A temperatura ambiente deve estar abaixo de 50°C. O fluxo de ar

deve ser de pelo menos (0,13/min) do fluxo de ar não restrito.
Diversos DVRs produzem calor suficiente para exceder esta
temperatura sem fluxo de ar externo.
Devido ao fato de os Hubs NV-16PS42-PVD e NV-32PS42-PVD

pesarem aproximadamente 11,3 kg, alguns sistemas de rack com
menos sustentação na parte traseira fina podem exigir um suporte
traseiro adicional. A NVT fornece um kit acessório de montagem
com trilho traseiro para esta finalidade.

Utilize os pés de borracha auto-adesivos e acople-os aos cantos
inferiores do hub.
Para montagem na parede, acople os suportes de montagem em

"L" opcionais às duas laterais da unidade, utilizando os parafusos
incluídos. Os suportes podem ser instalados voltados para fora ou
para dentro. Suportes voltados para dentro permitem que a unidade
seja montada em centros de 16" (406,4mm), úteis em aplicações
com parafusos de parede (padrão nos Estados Unidos). Para acesso
fácil ao conector e aos LEDs, recomenda-se que a parte frontal da
unidade esteja voltada para a esquerda.
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Especificações Técnicas
Vídeo

Frequência DC para 10 MHz
Atenuação 0,5 dB nominal
Rejeição do Modo Comum/Modo Diferencial  

15 KHz a 10 MHz 60dB 
nominal

Saída de Potência
Tensão de Saída 28V CA

Maximum ouput current 
NV-8PS42-PVD: 1 Amp por canal, 8 agregados
NV-16PS42-PVD: 1 Amp por canal, 16 agregados
NV-32PS42-PVD: 0,5 Amp por canal, 16 agregados

Conectores e Impedância
Entrada UTP 100 ± 20 ohms
Saída BNC 75 ohms

LEDs
Alimentação Azul
Status do Canal Veja a coluna 1

Especificações ambientais
Temperatura 0 a 50°C
Umidade 0 a 95% non-condensing
Imunidade a transientes Conforme

ANSI / IEEE687 C62.41

Entrada de Alimentação Entrada IEC380

Cabo de força
Receptáculo de alimentação linha IEC380 AC para uso com

cabos removíveis. Utilize somente o cabo de força fornecido
com o equipamento ou equivalente aprovado UL tipo SJT ou
SVT, 18AWG, 125/250V, 5A 60°C, 4,5 m comprimento
máximo. Uma extremidade com NEMA 5-15P. Outra
extremidade com o acoplador do equipamento. 

NV-8PS42-PVD
Tensão 115/230 VAC
Frequência 50/60 Hz 
Wattagem da corrente 2,5 A @ 115 VAC, 

2,5A @ 230 VAC, 250 W
Aquecimento 250 BTU/Hr (somente fonte de

alimentação)
1,000 BTU/Hr
(fonte de alimentação com 
a câmera)

NV-16PS42-PVD
Tensão 115/230 VAC
Frequência 50/60 Hz
Wattagem da corrente 5 A @ 115 VAC, 

2.5 A @ 230 VAC, 500 W
Aquecimento 275 BTU/Hr (somente fonte de

alimentação) 2,000 BTU/Hr
(fonte de alimentação com a 
câmera)

NV-32PS42-PVD
Tensão 115/230 VAC
Frequência 50/60 Hz
Wattagem da corrente 5 A @ 115 VAC, 

2.5A @ 230 VAC, 500 W
Aquecimento 325 BTU/Hr (somente fonte de

alimentação)
2,000 BTU/Hr (fonte de 
alimentação com a câmera)

Fusível 5 x 20 mm Tipo T
NV-8PS42-PVD 5 Amps
NV-16PS42-PVD 5 Amps
NV-32PS42-PVD 5 Amps

Um fusível sobressalente está instalado dentro do suporte de
fusíveis.

Weight (Excluding brackets and connectors)
NV-8PS42-PVD Peso do equipamento 5,90k

Peso Embalado 7,7kg
NV-16PS42-PVD Peso do Equipamento 10,66kg

Peso Embalado 14,5kg 
NV-32PS42-PVD Peso do Equipamento 10,93kg

Peso Embalado 18,14kg

RoHS

Dimensões
NV-8PS42-PVD W 43,2cm  H 4,5cm  D 20cm 
NV-16PS42-PVD W 43,2cm  H 4,5cm  D 30cm
NV-32PS42-PVD W 43,2cm  H 4,5cm  D 30cm 

Acessórios
-Montagem: Suportes em "L" de montagem em rack para 

instalações frontais ou traseiras; pés de borracha 
para aplicações de mesa

-Parafusos para o rack: 4 tipo cabeça chata Philips 12-24 x 3/4"
-Cabos de ligação BNC: comprimento 60cm, 1 por canal
-Cabo de força IEC de 21,5cm
-Kits de Suporte de Montagem Opcional
Model NV-RMBK (Kit de montagem traseira) adquirido
separadamente
Model NV-WMBK (Kit de montagem na parede) adquirido
separadamente

Agências
Estes produtos NVT são certificados e/ou em conformidade com
os certificados e diretrizes 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.

Solução de Problemas
Se você notar problemas durante a instalação, tente simplificar

a sua configuração. Teste cada segmento de cabo separadamente.
Por exemplo, teste a câmera e o monitor em conjunto sem o outro
equipamento. Em seguida adicione os transceptores NVT. Teste
cada segmento de uma extensão longa de cabo indepen-
dentemente. Tente isolar o problema.

Suporte ao Cliente
O suporte ao cliente NVT está disponível para consulta de 8:00

da manhã às 5:30 da tarde de Segunda a Sexta-feira. Além disso,
o suporte de retorno de chamada de emergência está disponível.
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
Por favor, telefone antes de devolver equipamentos para a NVT.

Materiais devolvidos devem possuir um número RMA (Autorização
para Devolução de Materiais) da NVT identificadas na parte externa
da caixa.

Garantia Vitalícia
A NVT garante que o produto está em conformidade com as

especificações publicadas aplicáveis da NVT e que está isento de
defeitos durante a vida útil do equipamento. Não há outras
garantias, expressas, estatutárias ou em outra forma, incluindo
qualquer garantia de mercantibilidade implícita de adequação, ou
qualquer outra obrigação por parte da NVT em relação a quaisquer
produtos.
Caso qualquer um dos equipamentos seja danificado, alterado

ou modificado sem o consentimento expresso por escrito da NVT,
qualquer garantia destes produtos será anulada e a NVT não terá
qualquer responsabilidade sobre estes produtos.
A NVT não assume qualquer responsabilidade por danos ou

penalidades decorrentes do uso deste produto de forma
inadequada ou em locais em que seu uso não tenha sido
aprovado.A responsabilidade da NVT sob quaisquer garantias
deverá ser descartada ao substituir ou reparar qualquer
componente ou componentes que não estejam em conformidade
com a garantia aplicável sob uso normal e adequado. 
A responsabilidade da NVT em relação a qualquer produto não

deverá exceder a um reembolso do preço recebido pela NVT por tal
equipamento e, em nenhum caso, a NVT deverá assumir qualquer
responsabilidade por danos incidentais, consequenciais, especiais
ou indiretos.Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação
dos danos especiais, incidentais ou consequenciais, portanto, as
limitações ou exclusões acima indicadas podem não ser aplicáveis
a você. Esta garantia atribui a você direitos legais específicos e você
também poderá ter outros direitos que variam de região para
região.
As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

NV-218A-PVD

Às portas PVD na parte 
frontal dos modelos 
NV-8PS42-PVD, NV-16PS42-PVD 
ou NV-32PS42-PVD

Conectores PVD

Conectores de 
Dados Traseiros
NV-8PS42-PVD
NV-16PS42-PVD
NV-32PS42-PVD

Pino Dados Cor UTP
1 Vídeo + Branco/Laranja
2 Vídeo - Laranja/Branco
3 Dados + Branco/Verde
4 Alimentação - Azul/Branco
5 Alimentação + Branco/Azul
6 Dados - Verde/Branco
7 Alimentação + Branco/Marrom
8 Alimentação - Marrom/Branco

Pino Dados Cor UTP
1 + Dados 2, 6, 10 ou 14 Branco/Laranja
2 - Dados 2, 6, 10 ou 14 Laranja/Branco
3 + Dados 3, 7, 11 ou 15 Branco/Verde
4 - Dados 1, 5, 9 ou 13 Azul/Branco
5 + Dados 1, 5, 9 ou 13 Branco/Azul
6 - Dados 3, 7, 11 ou 15 Verde/Branco
7 + Dados 4, 8, 12 ou 16 Branco/Marrom
8 - Dados 4, 8, 12 ou 16 Marrom/Branco

Pinagens do Conector PVD

Para telemetria 
P/T/Z Controlador 
RS-422 / RS-482

Copyright © 2011 NVT, Inc.    451-4200-3-B
09/11

Cabo de Força

NV-16PS42-PVD

1” (25,4mm) da

parede para 

fluxo de ar

Câmera fixa 12 VCC usado com NV-226J-PV

Tensão da fonte de alimentação

Tensão mínima na câmera

748m

609m

242m

306m

677m

853m

339m

428m

Câmera P e B, 2,4 W

 2-pares 24 AWG

 2-pares 23 AWG

Câmera colorida, 4,8 W

 2-pares 24 AWG

 2-pares 23 AWG

24V CA

11,5V CC

28V CA

11,5V CD


