
BBL-HD1630036
RACK BALUN

Rack Balun BBL.HD1630036 é um produto da BYCON.
Com este incrível rack balun de 16 canais você vai poder deixar o seu sistema de câmeras 

de segurança mais completo e organizado. Responsável por fornecer a alimentação e fazer 
a interconexão das câmeras através de um cabo UTP com o DVR, ele é indispensável

para que você deixe a sua instalação mais segura e livre de futuros problemas.
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Balun 

Tipo do balun Passivo 

 

Modelo 

BBL-HD16-300-36 (rack) com os 16 baluns redutores de 
tensão para conexão na câmera) 

Sinal de transmissão Vídeo e alimentação da câmera 

 

Vídeo 

Canais de vídeo 16 

Tecnologia TVI, CVI, AHD ou CVBS 

Balun rack - conexão do cabo UTP 16 conectores RJ45 fêmea (1 cabo UTP por câmera) 

Balun rack - conexão do cabo coaxial 16 conectores BNC (macho) 

Fonte de alimentação 2 fontes externas conectadas no rack balun (24VDC 8A) 

Balun da câmera Acompanha 16 Baluns individuais redutores de tensão 
para 12VDC 

Balun da câmera - conector de vídeo BNC (macho) 

Balun da câmera - conector da alimentação P4 (macho) 

Saída de alimentação do balun (câmera) 12VDC até 1A /12W por câmera 

 

Conexão entre os baluns (rack e câmera) 

Cabo UTP - Cat5/5e/6 

(padrão de crimpagem EIA/TIA568A ou EIA/TIA568B, 
as pontas devem ser do mesmo padrão) 

  

Características  

Largura de banda 0 – 70MHz 

Proteção de interferência >60dB 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO 
BALUN 
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Proteção ESD 

Descarga por contato:6KV IEC610000-4-2 Descarga 
atmosférica 8KV IEC610000-4-2 

 

Geral 

 

Proteção de surto elétrico 

Modo diferencial: 2KV Modo comum: 4KV IEC61000-4-5 

Temperatura de armazenamento -40°C ~85°C 

Temperatura de operação -10°C ~ 45°C 

Umidade de operação 0% ~ 95% 

Material do balun rack Metal 

Material do balun para a câmera ABS 

 

Embalagem 

1 Balun rack (16 portas), 2 fontes externas 24VDC 16 
patch cord coaxial 

16 baluns individuais para as câmeras 

Dimensão do balun rack Rack 19” – 430mm x 83mm x 44,5mm 

Dimensão do balun individual (câmera) 65mm x 36 mm x 23 mm – Cabo 60mm 

Garantia 1 ano 

 


	capa BBL-HD1630036
	BBL.HD1630036

