
O EC-Link e os conversores de mídia EC4 dão suporte a pontos de 
extremidade IP aproveitando os switches CLEER ou EC10. Além disso, 
o EC-Link pode ser facilmente convertido para se tornar um extensor 
Ethernet, com um EC-Link na unidade base e um conversor de mídia 
adicional – seja outro EC-Link ou EC4 – na outra extremidade.

Se necessário, os conversores de mídia podem ser alimentados localmente 
para oferecer mais energia ao ponto de extremidade IP compatível com 
IEEE.

Link EC e EC4 conectados ao switch EC10 ou Switch CLEER

Link EC, Link e EC4 como extensor Ethernet

MIGRAÇÃO DE IP SIMPLIFICADA NVT PHYBRIDGE

MÍDIA COAXIASL
CONVERSORES

FICHA TÉCNICA

Conversores de mídia
Resumo geral

O EC-Link e o EC4 são conversores 
de mídia com eficiência no uso de 
energia para os switches CLEER e 
EC10.

Além disso, o EC-Link pode ser 
facilmente convertido para se tornar 
um extensor Ethernet.

Vantagens

• Migração de IP rápida, fácil e 
econômica

• Eficiência no uso de energia, 
consumindo menos de um watt 
de energia por EC-Link

• O EC-Link pode se tornar um 
extensor Ethernet e ser pareado 
com outro conversor de mídia 
(EC-Link ou EC4) para criar uma 
única solução de execução



NVT PHYBRIDGE
MÍDIA COAXIASL CONVERSORES

FICHA TÉCNICA

Modelo NV-EC4

Dimensões
• 0,98 pol. x 2,75 pol. x 4,3 pol. (AxLxP)
• 2,5cm x 7cm x 11cm (AxLxP)

Peso 96 g (3,3 oz)

Montagem

• Em linha entre o cabo CAT5e/6 (para pontos de 
extremidade IP) e o cabo coaxial (para switch 
CLEER/EC)

• Em linha entre o cabo CAT5e/6 (para pontos de 
extremidade IP) e o cabo coaxial (para um segun-
do EC-Link quando usado como extensor)

Interface 
coaxial

1 porta BNC: cabo coaxial – RG59, RG6, RG11

Ethernet
Interface

4 portas RJ45: detecção automática 10/100 
Base-T, IEEE 802.3af/at, conexão de 100 Mb ao 
dispositivo final IP

Entrada CC
Opcional: 48 V CC – 56V CC via adaptador de 
energia CA/CC externo (apenas IEC Classe II 
isolado)

Consumo de 
energia

1,65W

Injeção de 
alimentação 

(PoE)

Tensão CC na porta RJ45 (37 a 56 V); os dispositi-
vos de ponto de extremidade devem ser compatí-
veis com IEEE 802.3af/at

Temperatura 
operacional

32 °F a 158 °F (0 °C a 70 °C)

Umidade 10% a 95% (sem condensação) a 35 °C (95 °F)

Modelo NV-LNK-02

Dimensões
• 0,83 pol. x 1,23 pol. x 3,46 pol. (AxLxP) 
• 2,1 cm x 3,2 cm x 8,8 cm (AxLxP)

Peso 42 g (1,48 oz)

Montagem

• Em linha entre o cabo CAT5e/6 (para pontos de 
extremidade IP) e o cabo coaxial (para switch 
CLEER/EC)

• Em linha entre o cabo CAT5e/6 (para pontos de 
extremidade IP) e o cabo coaxial (para um segun-
do EC-Link quando usado como extensor)

Interface 
coaxial

1 porta BNC: cabo coaxial – RG59, RG6, RG11

Ethernet
Interface

1 portas RJ45: detecção automática 10/100 
Base-T, IEEE 802.3af/at, conexão de 100 Mb ao 
dispositivo final IP

Entrada CC
(Terminal ros-

cado)

Opcional: 48 V CC – 56V CC via adaptador de 
energia CA/CC externo (apenas IEC Classe II 
isolado)

Consumo de 
energia 0,9W

Injeção de 
alimentação 

(PoE)

Tensão CC na porta RJ45 (37 a 56 V); os dispositi-
vos de ponto de extremidade devem ser compatí-
veis com IEEE 802.3af/at

Temperatura 
operacional -58 °F a 158 °F (-50 °C a 70 °C)

Umidade 10% a 95% (sem condensação) a 35 °C (95 °F)

   Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Especificações técnicas do conversor de mídia EC4

Especificações técnicas do conversor de mídia EC-Link

Para mais informações visite www.nvtphybridge.com


