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1. Introdução

1.1. Descrição Geral

         O Conversor de par trançado Ref. 1216R é um equipamento completo de qualidade profissional desenvolvido 

especialmente para atender instalações profissionais de CFTV através de cabeamento estruturado padrão via 

cabo UTP, associado aos mais modernos componentes garantem a comprovada qualidade Sensonic, superando 

as exigências técnicas do mercado, destacando-se como o melhor conversor de par trançado do Brasil.

        Tem como principal função substituir os cabos coaxiais normalmente utilizados, oferecendo padronização, 

proteção e qualidade de imagem nas instalações de câmeras à longa distância. Reúne em um só produto as 

funções de: vídeo balun passivo, fonte de alimentação, proteção contra surto, ruídos e interferências.

        Disponível em uma versão com até 16 canais modulares, permite a instalação de câmeras de CFTV através de 

cabo UTP CAT5e ou CAT6, transmitindo sinal de vídeo e alimentação para cada câmera através de um único cabo 

até 400 m de distância.

1.2. Principais Características

 4 Transporte do sinal de vídeo em tempo real e alimentação através de cabos Cat5/5e/6;

4 Exclusivo sistema 4 em 1, opera com tecnologias digitais HDCVI, HDTVI, AHD e analógico CVBS

4 Alta capacidade e qualidade de energia de alimentação, oferecendo até 10 Watts de potência por cada canal, 

com filtros para vídeo;

4 Sistemas de proteção contra sobre-corrente, sobre-tensão, curto circuito, proteção a temperatura excessiva, 

com exclusivos fusíveis eletrônicos;

4 Garantida proteção ESD;

4 Kit de cabos BNC x BNC com 1,0 metro de comprimento;

4 Kit com 32 conectores RJ 45/8 pinos de alta qualidade, com proteção a ouro de 3 um;

4 Inversores das câmeras resistente a água, com total proteção para as conexões, com exclusiva caixa de 

alumínio

4 Leds indicadores de alimentação por módulo

4 Exclusivos leds monitores da presença do sinal de vídeo
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1.3. Conteúdo

          Vendido como módulo 19”para rack.

1.4. Especificações Técnicas

     Módulo 19” Rack

41  Conversor de par trançado - Ref. 1216R - 1,5U

41  Manual de instruções

416  Balun receptor passivo

44  Parafusos M5

42  Abas de fixação

Manual Conversor Par Trançado
Ref. 1216 R

Alimentação de entrada: 100-240 Vac - 50/60 Hz

Consumo máximo: 135 watts

Tensão de saída: 13,8 Vdc

Corrente máxima fornecida em cada canal: 1 A

Fonte de alimentação interna: 13,8 Vdc/5 A

Saída/entrada alimentação e vídeo (RJ45): 16

Saída de vídeo (BNC fêmea): 16

Sinalização da saída de alimentação: LED : Video Presenteverde

                                                                LED : alimentação okvermelho

Distância para transmissão de alimentação, consulte a tabela abaixo:

Distância máxima recomendada

Analógico

HDCVI 720p

HDTVI 720p

AHD 720p

 400 m

 250 m

 200 m

 200 m

Proteção da entrada de alimentação AC 4 kV

Proteção das saídas de alimentação PTC contra sobrecarga ou curto-circuito

Proteção da entrada/saída de vídeo 2 kV (modo diferencial) 10-700 us.

Vídeo | Impedância UTP: 100 Ω
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Cabo coaxial: 75 Ω

Padrão de vídeo: NTSC

Temperatura de operação: -10 °C ~ 70 °C

Dimensões:  (Rack 19” - 1,5 U) - 439 x 45 x 136

Peso: 2,2 kg

2. Descrição do Produto

2.1. Controles e indicadores

Saídas para o DVR.

Entradas RG-45 proveniente do balun localizado próximo a câmera.
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2.2. Instalação

          Quando receber o Conversor de par trançado Ref. 1216R, verifique se há qualquer dano visível na aparência 

da unidade. As proteções utilizadas na embalagem preservam o produto contra a maioria dos acidentes durante o 

transporte. Verifique os itens constantes na embalagem e certifique-se de que nada esteja faltando.

Manual Conversor Par Trançado
Ref. 1216 R

 •  Para evitar curto-circuito ou danos ao produto, instale o Conversor de par trançado Ref. 1216R em um 

ambiente com ventilação apropriada e não o exponha ao calor, umidade, vibração ou poeira excessiva.

•  Certifique-se de que o power balun será instalado em uma rede elétrica devidamente aterrada (NBR 

7089 e NBR 5410) por mão de obra especializada.

•  Evite a instalação próxima a fontes emissoras de rádio freqüência, como rádios, fornos micro-ondas, 

transmissores e amplificadores de banda larga.

•  O cabo UTP não deve ser instalado junto aos cabos de energia em tubulações ou calhas para evitar 

ruídos e interferências na imagem.

 Instalação em rack 19” 

         As dimensões dos Conversor de par trançado Ref. 1216R atende ao padrão 19”, permitindo sua instalação 

em racks de rede estruturada deste padrão. O power balun necessita de 1 U de altura disponível para sua fixação. 

Para instalar, siga o procedimento:

1.  Desconecte o Conversor de par trançado Ref. 1216R da rede elétrica, caso esteja conectado;

2.  Instale os 2 suportes em L (que acompanham o produto) parafusando-os nas laterais do power balun;

3.  Insira a unidade no rack e fixe-a com parafusos adequados (normalmente prendendo-o a porcas-gaiola). As 

porcas gaiolas para fixação em rack não são fornecidos;

4.  Conecte o cabo de alimentação ao power balun e, em seguida, a uma tomada elétrica.

 Aterramento 

         Para garantir o bom funcionamento e por questões de segurança, este equipamento deve ser aterrado. O 

aterramento deve ser realizado pelo cabo tripolar que acompanha o produto.

Obs.: todas as operações no processo de instalação devem estar em conformidade com os regulamentos de 

segurança elétrica locais.
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           Não há necessidade de realizar nenhum ajuste nesse equipamento.

3. Operação

3.1. Ajustes Gerais

Manual Conversor Par Trançado
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3.2. Aplicações técnicas
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