
Manual de Instalação do Hub Receptor StubEQTM

Modelos NV-442, NV-842, NV-1642 e NV-3242

O Hub Receptor StubEQTM com Fonte de Alimen-
tação NVT é um hub ativo (amplificado) que permite
a transmissão de vídeo monocromático ou colorido
em tempo real para distâncias de até 460 m uti-
lizando cabo de par trançado não blindado (UTP)
Cat5 ou melhor. O seu equalizador de 2 bandas com-
pensa contínua e automaticamente a atenuação do
cabo e circuitos terra, independentemente do con-
teúdo 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 saí-
das 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, telecomuni-
cações, 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 lo-
cais).

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 códi-
gos locais.

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

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 transmissor for um NV-653T.

Distância de Cabeamento Recomendada:
Todas as distâncias medidas incluem todos os
cabos coaxiais a serem utilizados. A distância de
cabeamento pode ser medida com um ohmímetro
aplicando um curto-circuito nos dois condutores na
extremidade mais distante e medindo a resistência
de circuito como um todo. 

Resistência a curtos por 300m

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

Cabos em conduítes subterrâneos ou em locais úmi-
dos 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 de Câmera
Use any NVT passive transceiver, (such as the NV-214A-
M) or qualified OEM camera with built-in UTP output,
or the NV-653T Active Transmitter.  Install per the in-
structions that come with the transmitting device.

Connecting the Monitor End
The StubEQTM Receiver Hub has RJ45 jack input 
connections for the video signals, with four signals
grouped onto each RJ45 jack.

Pinagens UTP

A NV-442 canais de suporte 1 - 4. 
A NV-842 canais de suporte 1 - 8. 
A NV-1642 canais de suporte 1 - 16. 
A NV-3242 canais de suporte 1 - 32.

Se conexões com terminais aparafusados forem 
desejadas, utilize o acessório adaptador NV-RJ45A
para terminal aparafusado fornecido. O torque dos
parafusos é de 2"-lb (0,2Nm). Para conectividade
RJ45, reúna todos os sinais de vídeo baseados em
UTP em um bloco de terminais ou painel de ligação
RJ45 próximo ao Hub. Conecte as saídas do hub a
DVRs, Monitores, Matrizes, Codificadores, etc, 
conforme necessário.
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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 polar-
izado ou aterrado. Um plugue polarizado possui duas lâmi-
nas sendo uma mais larga que a outra. Um plugue do tipo
aterrado possui duas lâminas e um terceiro pino de aterra-
mento. 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 dan-
ificado 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 apar-
elho. Quando um carrinho for utilizado, tenha cuidado
quando mover o conjunto carrinho/aparelho para evitar feri-
mentos 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 Téc-
nica 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 qualifi-
cado 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 ex-
posto 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 in-

stalação a ser realizada.

ADVERTÊNCIA – O cabo de força é o ponto de de-
sconexão 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 cabea-

mento 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 ob-
struído em cada lateral do equipamento.     

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.

IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Canal  2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, ou 30

Canal  1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, ou 29 Canal 3, 7, 11, 15,
19, 23, 27, ou 31

Canal  4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ou 32
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Conexão de Alimentação
O Hub Receptor StubEQTM UTP é alimentado por uma
fonte de alimentação externa (fornecida). Conecte a
saída da fonte de alimentação ao conector de alimen-
tação no lado esquerdo frontal do Hub. Conecte o cabo
de entrada de alimentação da fonte de alimentação a
uma tomada de força próxima.

O LED DE ALIMENTAÇÃO azul irá piscar e em seguida
permanecerá aceso. Um LED DE ALIMENTAÇÃO ver-
melho indica uma falha na fonte de alimentação, tipi-
camente devido ao uso de uma fonte de alimentação
que não seja da marca NVT com um condutor externo
aterrado.

Montagem em rack
Montagem
O hub StubEQTM é embarcado com orelhas de
montagem em rack acoplados para aplicações em
rack voltado para frente.

Especificações Técnicas

Vídeo NTSC ou PAL
Frequência DC a 10 MHz
Equalização Automática (sem ajuste)

460m ou 600m  Se o 
transmissor é NV-653T 

Rejeição do Modo Comum/Modo Diferencial 
10 MHz 60dB nominal

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

LED
Alimentação Azul=OK Vermelho=errado

Aspectos ambientales
Temperatura 0 a +50 °C
Umidade 0 a 95%
Imunidade a transientes de acordo com o padrão
ANSI / IEEE 587 C62.41 

Alimentação
Entrada de Alimentação StubEQTM:
12V CC, Classe II, (sem aterramento) flutuante,
Entrada PIJ DC Padrão com receptáculo de 2,1 x
5,5 mm, centro positivo
•  4 canal: 350mA, 4,2W (infundado / não polarizado)
•  8 canal: 425mA, 5W (infundado / não polarizado)
•  16 canal: 700mA, 8,5W (infundado / não polarizado)
•  32 canal: 1A, 12W, (infundado / não polarizado)

Fonte de Alimentação externa (fornecida): 

      Entrada 100 a 240V CA, 50/60 Hz, Tomada de
      Força CA IEC320/C8
      Saída de 12V CC, Classe II, 1A através de 
      um cabo de 1,8m com plugue 
      positivo central P1J moldado

Cabo de Força / Conexão para a Rede  (incluídos):
Utilize somente o cabo de força fornecido com o
equipamento ou equivalente aprovado UL do tipo
SPT-2, SVT ou SJT, 18/2 AWG, 100/240V CA, 2,5 A,
60°C, Comprimento máximo 4,5 m. Uma Extremi-
dade com um acoplador não-polarizado IEC320/C7
e a outra extremidade com NEMA 1-15P ou equiv-
alente dependendo do pais onde  anuidade será in-
stalada.
      
Mecânica (Sem suportes e conectores)
Dimensões
      NV-442
      W 4,5cm  H 4,4cm  D 4,8cm
      NV-842
      W 43,2cm  H 4,4cm  D 4,8cm
      NV-1642
      W 43,2cm  H 4,4cm   D 4,8cm
      NV-3242
      W 43,2cm  H 4,4cm   D 4,8cm

Peso
      NV-442
      Peso de produto 0,41kg
      Peso da embalagem 0,09kg
      NV-842
      Peso de produto 0,97kg
      Peso da embalagem 1,30kg
      NV-1642
      Peso de produto 21,1kg
      Peso da embalagem 1,48kg
      NV-3242
      Peso de produto 1,36kg
      Peso da embalagem 1,75kg

Acessórios (Incluído)
Montagem                                                              
                           Suportes em "L" para montagem 
                          em rack para instalações frontais, 
                                           traseiras ou na parede;

NV-442 1 NV-RJ45A
Adaptador RJ45 para terminal aparafusador

NV-842 2 NV-RJ45A
Adaptador RJ45 para terminal aparafusado

NV-16424 NV-RJ45A
Adaptador RJ45 para terminal aparafusado

NV-32428 NV-RJ45A
Adaptador RJ45 para terminal aparafusado

Agência
Estes produtos NVT são certificados e/ou estão em 
conformidade 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 simplificar sua instalação. Teste cada segmento
de cabo separadamente. Por exemplo, teste a câmera
e o monitor simultaneamente sem outro equipamento.
Em seguida, adicione os transceptores NVT, de ponta
a ponta. Teste cada segmento de uma conexão de
cabo longa individualmente. Tente isolar o problema.

O suporte ao cliente da NVT está disponível de se-
gunda 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

Entalhe para o cabo de força, se necessário.

O hub StubEQTM pode ser embutido para acessibilidade 
ao cabo, ou pode ser instalado em um gabinete com 
portas fechado.

O hub pode ser invertido, permitindo que os cabos
sejam acessados a partir da parte traseira do rack.

Montado debaixo do gabinete.

Ou montado verticalmente como, por
exemplo, dentro da área traseira de um
rack quando o espaço é ilimitado.

Cada orelha é fixada no lugar por dois
parafusos.

NV-442 com Montagem em Rack
utilizando NV-RM810.

RoHS

Ligue antes de devolver produtos à NVT. Os materiais
devolvidos possuem um número de “Autorização para
Materiais Devolvidos” (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 es-
pecificações publicadas da NVT aplicáveis e livre de de-
feitos de fabricação, pelo tempo de vida útil do produto.
Não haverá outra garantia, expressa, estatutária ou de
qualquer outro tipo, incluindo qualquer garantia implícita
de comercialização, adequação ou qualquer outra obri-
gação por parte da NVT com respeito a qualquer um dos
produtos.

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

A NVT não assume a responsabilidade por danos ou pe-
nalidades impostas em decorrência do uso desse pro-
duto 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 recebido pela NVT por esse produto
e sob hipótese alguma a NVT assumirá qualquer respon-
sabilidade por danos acidentais, conseqüenciais, espe-
ciais 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 dere-
chos que varían de estado a estado.

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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