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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 ter sido minuciosamente testados e confirmados no seu uso efetivo. 
 
C. Todos os sistemas e componentes deverão ser fornecidos com a disponibilidade de um número de contato de 

suporte técnico (EUA e Canadá) do fabricante. O número de contato através de um pessoal especializado 
deverá fornecer assistência técnica para o revendedor/instalador ou o usuário final sem encargos pelo tempo 
em que o produto esteja instalado. 

 
2.02 Receptor Ethernet de 4 Portas TBus para transmissão via cabo coaxial, UTP ou STP. 
 

A. O Receptor Ethernet de 4 portas TBus para transmissão via cabo coaxial, UTP e STP deverá ter capacidade 
para transmissão via Ethernet 10/100 Base T até 2,4 km via RG59/U; 600 m via cabo de 2 fios/UTP; 390 m 
via STP. 

 
B. O Receptor Ethernet TBus de 4 portas deverá ser capaz de alimentar transmissores TBus da NVT, câmeras IP 

PoE+ ou outros dispositivos PD PoE+, até 50 watts. 
 
C. O Receptor Ethernet de 4 portas TBus deverá ser utilizado com Transmissores TBus modelos NV-ET1801 ou 

NV-ET1804. 
 

D. Um Receptor TBus presente na  rede pode suportar múltiplas portas do transmissor TBus remoto no 
dispositivo. 

 
E. O Receptor Ethernet TBus de 4 portas deverá conter proteção contra transientes incorporada. 

 
F. O Receptor Ethernet de 4 portas TBus deverá ser alimentado por uma fonte de alimentação externa Classe 2 

com uma entrada de alimentação certificada IEC380-C14, um cabo de força com comprimento de 1,8 m com 
um conector tipo barril PiJ de 5,5 mm pode ser utilizado. 

 
G. O Receptor Ethernet TBus de 4 portas deverá ter um consumo de 3,0W @ 10 a 56V CC. 

 
H. O Receptor Ethernet de 4 portas TBus deverá incorporar as seguintes especificações ambientais: 

Temperatura de operação e armazenamento -40oC a +70oC 
Umidade 20 a 85% não condensativa 

 
I. O Receptor Ethernet Tbus de 4 portas deverá ter um LED azul para "Alimentação", que irá piscar quando da 

conexão à rede. 
 
J. O Receptor Ethernet de 4 portas TBus deverá ter um LED de interface "BNC/2 fios, "Link" verde para “Link” 

e Verde/Âmbar para "Qualidade". 
 
K. O Receptor Ethernet de 4 Portas Tbus deverá ter um LED de interface RJ45, LED verde "Link RJ45" que pisca 

conforme a atividade de dados. 
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L. O Receptor Ethernet de 4 portas Tbus deverá atender ou exceder as seguintes especificações de projeto e 

desempenho: 
 

INTERFACE ETHERNET RJ45 
A conectividade deverá ser RJ45, auto-crossover; o tipo de cabo deverá ser Cat5 de 4 pares ou melhor; a 
distância deverá ser de até 100 m; a velocidade deverá ser 10/100 Base T,  auto-negociação, MDI/MDIX. 
 
A latência deverá ser de 3mS 
 
A velocidade de fluxo dados deverá ser de 150Mbps 

  
 Este equipamento de fonte de alimentação (PSE) deverá suportar dispositivos alimentados (PDs) até 50 watts*, 

compatível com IEEE 802.3at ou 802.3af PDs, a alimentação PoE é exibida em todos os oito pinos RJ45 e 
ambos são protegidos contra sobre tensão e transientes. 

 
 A câmera/dispositivo IP deverá ser conectado ao Transmissor TBus utilizando um cabo de ligação padrão 

RJ45. 
 
 O equipamento de controle deverá ser conectado ao Transmissor TBus utilizando um cabo de ligação RJ45. 

 

 INTERFACE DE CABEAMENTO DA EDIFICAÇÃO 
 A conexão entre o Receptor Ethernet TBus de 4 portas e o Transmissor TBus da NVT deverá ser: Via cabo 

coaxial, UTP, 18/2 ou STP. Uma porta do Receptor TBus pode suportar múltiplos Transmissores TBus 
remotos (e dispositivos conectados). A impedância deverá ser de 25 a 100 Ohms. A tecnologia de transmissão 
deverá ser IEEE 1901, criptografia AES de 128bits. 

 
M. O Receptor Ethernet Tbus de 4 portas deverá ter um peso de 145 g, o peso da fonte de alimentação deverá ser 

de 300 g, e o peso do cabo de força de 160 g, com um peso total de 605 g. 
 
N. O Receptor Ethernet TBus de 4 portas deverá ter dimensões de 131 mm de comprimento x 33 mm de altura e 

38 mm de largura. 
 
O. O Receptor Ethernet TBus de 4 portas deverá ser certificado UL e cUL. 
 
P. O Receptor Ethernet TBus de 4 portas deverá estar em conformidade com a norma CE. 

 
Q. O Receptor Ethernet TBus de 4 portas deverá estar em conformidade com as regras da FCC. 

 
R. O Receptor Ethernet TBus de 4 portas deverá estar em conformidade com a norma RoHS. 
 
S. O Receptor Ethernet TBus de 4 portas deverá ser fornecido com uma garantia vitalícia. 
 
T. O receptor Ethernet TBus de 4 portas deverá ser um produto NVT: 

NV-ER1804 ~ Receptor Ethernet TBus de 4 portas via cabo coaxial, UTP ou STP. 
 

Acessórios disponíveis: 
NV-PS56-60W ~ Fonte de alimentação de 56V CC, 60 Watts 

 NV-PS56-90W ~ Fonte de alimentação de 56V CC, 90 Watts 
 NV-BNC-T, Adaptador "T" BNC 
NV-EC4BNC, Adaptador Divisor  BNC 1:4 

412-1804-1-A2 


