
Transceptor passivo de vídeo HD / Composto 1 canal: 
-Transmite  e recebe  em  tempo real  sinal de vídeo;
-Não requer fonte de alimentação;
- Função transceptor de 1 canal de vídeo sobre cabo
  de rede UTP CAT5e ou superior;
- Proteção: contra surtos e transientes;- Proteção: contra surtos e transientes;
- Compatibilidade: Vídeo  composto  NTSC / PAL, ví-
  deo HD 720p (HDCVI, HDTVI, AHD)   
 1- Balun  passivo  de  vídeo c/ cabo - Cód.: DB-1252
 2- Balun passivo de vídeo 90 Graus - Cód.: DB-1236 

Balun de Vídeo

(1)

(2)

Características Técnicas

Balun passivo com 1 canal de vídeo;
Vídeo composto NTSC / PAL e vídeo HD 720p (HDCVI, HDTVI, AHD);
Conector BNC macho 75 Ohms  (conexão coaxial);
Conector de parafusos 100 Ohms (conexão cabo de rede);
Par trançado não blindado  0,5 - 1,30 mm (24 - 16 AWG);
Categoria 5e ou superior;
RResistência CC: 18 Ohms / 100 m;
(1) - corpo: 30 x 15 x 14 mm; cabo BNC: 150 mm;
(2) - corpo: 30 x 15 x 14 mm; corpo + conector BNC: 47 mm;
(1) - 21 g; (2) - 18 g; 
Blister com duas unidades DB-1236 e com uma unidade DB-1252;
95 x 81 x 18 mm;
(1) - 28 g e (2) - 45 g;
TTemperatura: -10 a +50°C;
Umidade: 0 - 95%;
Vídeo composto: 500 m (P&B) / 400 m (cor) e vídeo HD 720p (HDCVI,
HDTVI, AHD) 200 m.
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- Tipo:
- Formato de vídeo:
- Impedância:

- Tipo de cabo:

- Dimensões aproximadas:

- Peso aproximado:
- Embalagem:- Embalagem:
- Dimensões aprox. da embalagem:
- Peso aprox. do balun c/embalagem:
- Condições ambientais:

- Distância máxima de operação:

  Nota: As  distâncias acima  discriminadas são   valores  de  referência. Variações  para  mais  ou  para menos  podem  ocorrer em
    virtude da qualidade do cabo de par trançado, das  condições e do ambiente da instalação.
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