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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 PAINEL DE MONTAGEM EM RACK PARA TRANSCEPTOR DE PAR TRANÇADO NÃO  
              BLINDADO 
 

A. O painel de montagem em rack deverá suportar até 10 transceptores de par trançado de 3,0 x 
1,54 x 1,10 polegadas (76 x 39 x 28 mm), com dois orifícios de 0,175 pol (4,4 mm) de diâmetro 
separados por uma distância de 2,5 pol (63,5 mm). 

 
B. O painel de montagem em rack deverá suportar até dois transceptores de par trançado com 

quatro portas de 7,3 x 2,35 x 1,65 polegadas (184 x 60 x 41 mm), com dois orifícios de 0,175 
polegadas (4,4 mm) de diâmetro separados por uma distância de 6,75 polegadas (171,15 mm). 

 
C. O painel de montagem em rack deverá ter 19 polegadas de (480 mm) de largura e 3,5 polegadas 

(90 mm) de altura [2RU]. 
 
D. O painel de montagem em rack deverá ser fornecido com quatro parafusos para montagem em 

rack (12-24) e 20 parafusos para a montagem dos transceptores (6-32). 
 
E. O painel de montagem em rack para transceptor UTP deverá ser um produto NVT: 

a. NV-RM8/10 ou 
b. Igualmente aprovado 

 


