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Balun transceptor passivo de vídeo 16 canais compacto - Mod.: DB-2593
Características:
- Balun passivo de vídeo;
- Recebe e transmite 16 canais de vídeo sobre o cabo de rede UTP;
- Inibe ruídos de interferência permitindo assim imagens mais estáveis;
- Possui proteção contra transientes;.
- Montagem em rack padrão 19" com 1U de altura.

Conexões:

Sinal
de
vídeo

Compatibilidade
Resposta de
frequência
Proteção conexão
de vídeo

PAL, NTSC,
0 - 6MHz
2kV modo comum
IEC61000-4-5

3

Rejeição a
interferência

>60dB

1- Conector RJ45 fêmea: entrada dos sinais de vídeo proveniniente das câmeras via cabo de rede UTP. Observar a distribuição dos canais conforme esquema:

Conectores de
entrada do sinal de
vídeo do cabo UTP

4 RJ-45;
impedância: 100 Ω
ou barra de bornes

Conectores de
saída do sinal de
vídeo

16 BNC-fêmea;
impedância: 75 Ω

Proteção conexão
do cabo UTP

2KV (modo diferencial),
4KV (modo comum),
IEC61000-4-5

ESD

Descarga por contato 6KV,
descarga pelo ar: 8kV,
IEC61000-4-2

Dimensões do
equipamento CxLxA

43 x 10 x 4,5cm

1

2

Conexões

Proteções

2- Barra de bornes: entrada dos sinais de vídeo proveniente
das câmeras via cabo de rede UTP. Observar a distribuição
dos canais conforme indicado no painel do equipamento.

Características
mecânicas

Nota: as conexões Rj45 (1) e barra de bornes (2) não podem
ser utilizadas simultaneamente, isto é, optar por uma ou
outra.

3- Conector BNC fêmea: saída do sinal de vídeo recebido (cabo coaxial). Ligar ao monitor, DVR ou computador onde as
imagens serão visualizadas.

Condições
ambientais

Peso

1.250g

Material do gabinete

Metal

Cor do gabinete

Preto

Temperatura de
armazenamento

-20ºC ~ +88ºC

Temperatura de
operação

0ºC ~ +55ºC

Umidade Relativa

0~95%
(sem condensação)
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Tabela de conexão cabo UTP - RJ45:
Norma

Diagrama de instalação:

Distância de operação :
Balun Passivo de Vídeo

Balun Ativo de Vídeo (TX)

DB-1236 (Balun 90° 1 canal)

300 m

DB-1244 (Balun 180° 1 canal)

300 m

DB-1252 (Balun c/cabo 1 canal)

300 m

DB-1961 (Balun c/cabo 1 canal)

300 m

DB-1376 (Balun 4 canais)

300 m

DB-1260 (Balun TX 1 canal)

1.200 m
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