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O Módulo Multiplexador de Fibra Óptica tem 

como função transmitir, simultaneamente, de 1 

até 16 sinais de vídeo em meio óptico e 

disponibilizar em um receptor que irá de 

multiplexar este sinal e distribuir em saídas 

analógicas através de conectores tipo BNC, 

como também transmitir e receber 1 sinal de 

dados através de uma fibra monomodo ou 

multimodo. 

 

 
 
 
 

 Monitoração de locais a grande 
distância. 

 Monitoração de locais afastados através 
de ambientes eletricamente hostis. 

 Instalação em locais onde já existe 
somente uma fibra disponível com várias 
câmeras a serem utilizadas para 
monitoramento. 

 

 

Conector SC ou LC ou FC ou (ST sob encomenda) 

Fibra / Alcance 

Utiliza apenas uma fibra Monomodo ou 

Multimodo para transmitir e receber os 

sinais de vídeo e dados. 

Monomodo: 

9/125um (modelos de até 20, 40 ou 60 Km) 

Multimodo: 

50/125um e 62,5/125 – de 500m até 2Km 

Os sinais de vídeo e dados são multiplexados de modo a utilizar uma mesma 

fibra para transmissão 

CAG – Controle Automático de Ganho 

Conector BNC 

Sinal de vídeo: 01 Vpp - 75 Ohms – Vídeo composto 

Banda de vídeo de 6,5 MHz, compatível com todos os sinais de vídeo padrão de 
mercado NTSC, PAL e SECAM. 

Conector Terminal block 

Protocolo Half Duplex 02 fios – RS422/485 

Taxa de transmissão 0~400Kbps 

Taxa de erro <10-12 

Operação: “stand-alone” e/ou montagem em rack 19” 

Encoder/Decoder digital de 08 Bit 

Power, Vídeo 

Alimentação: Transmissor e Receptor de vídeo: 110 e 220VAC (+/-10%) / 50- 

60 Hz 

Resistência a Umidade: de 0% 

a 95% (sem condensação) 
Temperatura de Operação: de -10º a +75ºC 

Conversor (transmissor ou receptor) Digital de 01 Canal 
de Vídeo e 01 Canal de Dados – RS485 

Conversor (transmissor ou receptor) Digital de 4 Canais 
de Vídeo e 01 Canal de Dados – RS485 

Conversor (transmissor ou receptor) Digital de 8 Canais 
de Vídeo e 01 Canal de Dados – RS485 

Conversor (transmissor ou receptor) Digital de 14 Canais 
de Vídeo e 01 Canal de Dados – RS485 

 


