
Kit com 2 Baluns - passivos 180°

DNI 5014
VIDEO BALUN

HÍBRIDO 
HD / AHD / HDCVI / 

HDTVI / ANALÓGICO

Kit com 2 peças

Termo de Garantia •  
Este produto é garantido pelo prazo de 06 meses a partir da data de emissão 
da  Nota  Fiscal  de  compra  contra  defeitos  de  fabricação. O  produto  que 
apresentar  defeito  de  fabricação  deverá  ser  trocado  na  loja  em  que  foi 
adquirido,  juntamente  com  a  Nota  Fiscal  de  compra ( ou cópia ), f icando 
por  conta  do  cl iente  os  custos  de  envio ( ida e volta ). Esta  garantia  não  
cobre problemas causados por falta de cuidados  ou  manutenção  do  produto.

Cabos UTP - DNI

INTRODUÇÃO
O DNI 5014 Kit com 2 Baluns passivos híbridos para 
câmeras HD com conexão via conector BNC e borne  de 
engate rápido do cabo UTP.
- Não requer fonte de alimentação.
- Híbrido: Foi projetado para trabalhar com as câmeras 
   de tecnologia analógica e as de  tecnologias  de  alta 
   resolução: HD / AHD / HDCVI / HDTVI 
Estes baluns possibilitam o uso do cabo UTP e de outros 
cabos de pares, no lugar do usual cabo coaxial, na trans-
missão de imagens de vídeo CFTV.
O cabo UTP é mais econômico por ter vários pares e permitir 
trazer o sinal de 4 câmeras (utilizando o cabo 4 pares da DNI) 
até o vídeo. O par trançado do cabo UTP-5E tem também as 
vantagens de reduzir/minimizar as interferências devido a 
qualidade da torção e alcançar maiores distâncias entre 
câmeras e vídeos.
DADOS TÉCNICOS
Utilizando estes 2 baluns passivos temos como distância 
máxima entre a câmera e o vídeo: 

INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA

Conector BNC 
(Macho)

Borne engate rápido 

Basta apenas pressionar o engate 
e conectar o Cabo.Não é necessário 
o uso de parafusos. 

*

*

( Passivo 180°)

Importado e distribuido por:

DANI CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA

CNPJ.: 63.023.006/0001-02  SAC: +55 (11) 3933-8888 www.dni.com.br

Rua Maestro Gabriel Migliori, 166 - Bairro do Limão - São Paulo - SP - CEP: 02712-140 - Brasil

Validade Indeterminada - Fabricado na China - Garantia 6 meses - Defeitos de Fabricação

Composição: Polímeros, Materiais não Ferrosos, Componentes Eletrônicos

1080P - HD / AHD / HDCVI / HDTVI / Analógico
720P - HD / AHD / HDCVI / HDTVI / Analógico350 metros

250 metros

VÍDEO BALUN HÍBRIDO - HD
DNI 5014DNI 5014
VÍDEO BALUN HÍBRIDO - HD

CÂMERA

BALUN BALUN
      CABO

MONITOR

Permite usar cabos de pares em circuito fechado de: 
TV-CFTV ( HD / AHD / HDCVI / HDTVI / ANALÓGICO )


	Página 1

